
Per l’Escala Bàsica i especialment a l’afiliació del CAT-ME.  

Després de quatre anys treballant en exclusivitat per la defensa dels mossos i de la nostra professió, el passat 

febrer vaig informar, al Secretariat Permanent i fa unes setmanes a tot l’equip del Secretariat Nacional en la 

darrera reunió, que passades les eleccions del Consell de la Policia retornaré al meu servei. No us enrotllaré amb 

les penes ni glòries d’un sindicalista, però només permeteu-me un tats de sinceritat per explicar els motius 

d’aquesta voluntat.  

M’ha tocat treballar de sindicalista en els que considero els pitjors anys pels Mossos, per les retallades laborals i 

retributives, com també de mitjans i condicions de treball. Segurament per aquest motiu vaig acceptar el repte, 

entenent que, en temps de polítiques discriminatòries pels treballadors cal un sindicalisme de confrontació i 

lluita per la defensa dels treballadors vers els governs i administracions cacics, dèspotes i prepotents que no 

entenen de negociacions. En aquest sindicalisme m’encabeixo, però malauradament la gran majoria dels 

Mossos no estan ni se’ls espera. Per tant, he arribat a la convicció que el Col·lectiu demanda un sindicalisme de 

serveis, que jo respecto però ni comparteixo ni vull ni puc dedicar-me a fer aquest tipus de treball.     

Doncs, el que he fet aquest temps és defensar amb passió la professió i els mossos independentment de si són 

afiliats o no, de si són d’una categoria o d’una altra (per descomptat, sempre sentint-me més proper a les 

escales inferiors). El CAT-ME m’ha donat l’oportunitat de treure el sindicalista que portava dins i segur que 

l’hauré fet segons opinions d’uns o uns altres bé o malament, però que ningú dubti que l’he desenvolupat amb 

implicació, convicció i sobretot amb honestedat. Per això i ho dic amb majúscules: GRÀCIES CAT-ME, a tots els 

Delegats, Col·laboradors, Secretariat Permanent i Nacional, Secretari General, advocats i a tota l’afiliació del 

SindiCAT. També vull agrair i felicitar la TRISINDICAL (CAT-SME-SPC), que durant aquests 4 anys han estat 

valents, donant la cara arreu, buidant-se per mobilitzar el col·lectiu sense caure en el desànim ni el cansament, 

deixant de banda interessos i diferenciadors entre sindicats per unir forces en pro dels Mossos. 

Ara comencen a sortir del cau els sindicalistes professionals, ensumen eleccions i necessiten l’aliment per 

continuar “vivint”. Cada quatre anys, aquests sindicalistes es tornen a veure propers als mossos per recol·lectar  

el vot per correu, el nutrient necessari per mantenir-se un cicle quadriennal en un status proper al Govern i els 

VIPS del Cos. Us vull dir, que la campanya electoral l’he desenvolupat durant aquests quatre anys i us asseguro 

que no faré cap recapte de vot, legítim i menys il·legítim. Soc dels que penso que el Col·lectiu és sobirà com el 

poble en les eleccions municipals, per tant, a l’igual que no he demanat mai una afiliació tampoc demanaré el 

vot pel CAT (TRISINDICAL) per què entenc, que els mossos durant aquests quatre anys han pogut reconèixer i 

seguir el treball de cada sindicat i dels seus representants. La TRISINDICAL ha demostrat la responsabilitat i lluita 

en la defensa dels Mossos, un treball diari i proper als policies que han provocat les ires i menyspreus de la 

Prefectura, DGP i Administració, TOTS ELLS, són els màxims responsables de la situació kafkaina del COS . Espero 

que el col·lectiu reconegui la feina feta i la vàlua de la TRISINDICAL i no es torni a vendre al diable per un 

miserable regal.       

Sincerament, torno al servei amb la satisfacció de la feina feta, amb una motxilla plena d’experiències i 

coneixements que segur faran que sigui millor professional a la carretera i per descomptat millor persona. He 

conegut molts policies i visitat desenes de comissaries, he viscuts Consells, Comissions, sessions al Parlament i 

sense remordiments  he participat en accions sindicals mai viscudes en aquest Cos. També he tingut la gran sort 

de conèixer els periodistes que informen del nostre món, grans professionals que mereixen el meu respecte i 

admiració, alguns els puc considerar amics.  

“Me apeo en la siguiente estación” i desitjo de tot cor, pel bé del Col·lectiu, que el tren sindical continuí amb 

forces i que sigui conduit pe persones honestes, desinteressades de beneficis personals i llunyanes 

d’organitzacions o partits polítics. QUE PER SOBRE DE TOTS, NO OBLIDIN MAI EL QUE SÓN, EL QUE DEFENSEN 

i REPRESENTEN, POLICIES. 

Salutacions i sort   

Ramón Labrador, Delegat de la RPGI i Portaveu del CAT-ME. 


