Benvolgud@s company@s,,
Us informem que hem constituït una nova secció sindical al nostre ajuntament.
Ens diem CATACLH i formem part de la CATAC/IAC (Candidatura Autònoma de Treballador@s
de l’Administració de Catalunya / Intersindical Alternativa de Catalunya)

Portàvem temps gestant aquesta iniciativa i ens ha semblat que ara és un bon moment per oferir-nos/vos
aquesta proposta sindical, com una bona eina per afrontar la situació de precarietat en la qual ens han ficat
amb la crisi/estafa, la corrupció, les retallades, el Deute... i que sembla no tenir final.
La CATACLH ha nascut per esdevenir un referent a l’administració pública de la nostra ciutat. Com la
CATAC / IAC ja ho és a l’Administració de Catalunya al ser la segona força sindical i la USTEC·STEs és
majoritària a l’Ensenyament Públic.

Un grup de company@s hem constituït la CATACLH, perquè creiem:
En el sindicalisme participatiu, assembleari, coherent, democràtic, ètic, honest, rotatiu, transversal i
transparent, com a eina per defensar els nostres drets laborals i socials. Un sindicalisme interactiu com mitjà per
compartir els nostres problemes i els del nostre lloc de treball, potenciant entre tot@s el debat, la reflexió, la
solidaritat i el suport mutu.
En el sindicalisme combatiu i aglutinador de tota la classe treballadora. Per recuperar els drets i les llibertats
que van conquerir els nostres avantpassats amb molta lluita. Ells i elles ens van ensenyar que la lluita és el
camí! També serem insubmis@s i desobedients amb les normes i lleis que conculquin els nostres drets
fonamentals i els Drets Humans.
Que a l’Ajuntament de l’Hospitalet hi ha espai pel sindicalisme de mirada àmplia: ecologista, igualitari,
internacionalista, solidari... arrelat als moviments ciutadans: Marxa Dignitat, JuntesPodem, PAH, 15M... present
a les Xarxes Socials (XS) i a la Xarxa d’Economia Solidària (XES).
Que amb més pluralitat sindical hi haurà més participació, de l@s treballador@s del nostre ajuntament, en la
defensa de tot allò que ens afecta/afectarà: carrera professional, drets laborals, sous dignes, desmantellament
de l’administració local, privatització dels serveis públics...
Que amb la nostra presència i sumant esforços amb la resta de seccions sindicals i company@s, tindrem una
posició de més fortalesa com a classe treballadora. I amb més empoderament col·lectiu davant dels governs:
local, autonòmic, estatal i europeu (Troika i Mercats).
Que el sindicalisme, com la política, el fas o te’l fan. Cal la nostra participació en tot allò que ens afecta. Ser
actors en comptes d’espectadors del que passa al nostre voltant. A més participem en un projecte, més
s’assemblarà aquest a nosaltres.

JUNTES PODEM!! I ells ho saben!
Company@s, farem tot el possible per estar a l’alçada de les circumstàncies en aquest temps tan convulsos.
Esperem que el nostre projecte us engresqui i il·lusioni tant com a nosaltres. Ens agradaria passar pels llocs de
treball a veure-us per parlar de tot plegat i conèixer-nos, però fins les properes eleccions sindicals, i comptant
que ens doneu el vostre suport, no podrem fer-ho. Encara que buscarem la manera d’arribar a tothom!
Mentrestant contacteu amb nosaltres en aquest c/e: lhospitalet@catac.cat

Un altre món possible ja s’està construint! Voleu formar-ne part?
Miquel Martí i Pol deia: “tot està per fer i tot és possible”.
Salut, lluita i sindicalisme de classe, combatiu i participatiu!!
L’Hospitalet, juny 2014

