
Quo Vadis CAT? 

RECORD, REFLEXIÓ I RECONEIXEMENT: FETS DEL 21-N 

Sumari: 

Aquest article d’opinió ve motivat pels fets del 21-N a la seu del CAT. En aquesta data es va convocar una 

Assemblea General Extraordinària el motiu de la qual era la ratificació o revocació de l’expulsió proposada 

pel Secretariat Nacional a l’afiliat Enric Alsina Illa, fundador del sindicat CAT. Amb només 25 vots a mà 

alçada es va ratificar l’expulsió (25 a favor i 10 en contra).  

Es van esgrimir quasi tants motius per l’expulsió com afiliats van votar a favor de l’expulsió: per què són 

amics i es preocupen de la salut de l’Enric i el millor diagnòstic és l’expulsió;  per què va escriure una carta 

i no en va rebel·lar el contingut, per què si no es votava favorablement l’expulsió hi havia responsables de 

l’actual Secretariat Permanent que dimitirien;  i altres motius personals no explicitats. També és podria 

haver coartat la llibertat i la reflexió del vot al fer-se a mà alçada, 

La meva impressió és que aquesta Assemblea no reflecteix l’ànima del CAT, assemblearisme, 

llibertarisme, defensa de la llibertat d’expressió i defensa dels treballadors de la seguretat pública de 

Catalunya.  

Els Fets dels 21-N no crec que siguin un cas aïllat de l’actual estratègia d’una part dels alliberats que en 

aquest moments imposa el seu criteri al Secretariat Permanent. La primera víctima ha estat l’Enric Alsina, 

la segona pot ser el logo negre i vermell, la tercera els estatuts i la seva base ideològica, assemblearisme i 

llibertarisme, la tercera pot ser  qualsevol discrepància, la quarta pot ser TU. 

Després de tot això que quedarà del CAT, un sindicat que sempre haurà d’anar tri- acompanyat, sense el 

perfil propi del qual n’era garant la seva estructura, amb tendències mercantilistes via cursos o oferiment 

de serveis, sense cap altre ideologia que la caducada constitució espanyola, sense cap sensibilitat envers 

les mobilitzacions populars sobiranistes majoritàries del poble de Catalunya, sense cap reflexió ni anàlisi 

de l’actual desballestament de l’Estat del Benestar ni del doble espoli que patim de les polítiques del 

Consell Executiu i del Consejo de Ministros promogudes per les èlits mafioses financeres internacionals... 

Sembla que hi ha una majoria, o poder minoria, instal·lada dins el Secretariat Nacional  en la qual la 

ignorància de la raó de ser d’un sindicat independent i les ganes d’unes revenges personals són superiors 

a la voluntat de fer sindicalisme democràtic. L’ou de la serp pot estar incubant-se dins l’estructura del 

sindicat. 

S’ha de donar un altre oportunitat als afiliats que varen votar l’expulsió i no varen tenir informació 

contrastada, que varen votar per unes suposades recomanacions mèdiques, que varen votar sense la 

privacitat i la llibertat del vot secret, que varen votar per motius personals aliens al fet puntual de 

l’expedient disciplinari. 

S’ha de donar veu i vot als afiliats que no varen poder assistir o que no eren conscients de la 

transcendència dels fets ocorreguts 

Com que la mesura disciplinaria és desproporcionada i el CAT no és la DAI proposo: 

 Que a la propera Assemblea General es posi un punt de l’ordre del dia el qual doni viabilitat a la 

recuperació dels drets i deures com a afiliat a l’Enric Alsina i Illa i es deixi sense efecte l’expulsió. 

                                               Signat: 

Afiliat 991. El de l’esquerra de la foto 

denunciant una intimidació de la DAI 

contra companys del sindicat que 

actualment promouen l’expulsió d’un 

afiliat aplicant les mesures disciplinàries 

més radicals i irreversibles 

 

 


