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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

CARTA ALS NOUS DIPUTATS I DIPUTADES DEL PARLAMENT 
 

Aquesta Carta va dirigida als Nous Diputats i Diputades Catalans que avui han passat a formar part del 

Parlament de Catalunya. 

Enhorabona pel càrrec que ocuparan a partir d’avui en la Nova Legislatura, on hauran de representar al 

Poble de Catalunya i la seva Voluntat, que per això els han Votat. Tenen molta feina a fer, sabem que no 

serà fàcil. Hi ha molts temes pendents per millorar la Vida dels Catalans i Catalanes. Cal que es posin 

d’acord i treballin per la Catalunya que volen els Catalans. 

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCAT), com a Representants de les Treballadores 

i Treballadors de la Seguretat i les Emergències de Catalunya, els volem fer arribar la nostra VOLUNTAT 

DE CONSTRUIR i estarem encantats de seure amb vostès allà on calgui per tal de posar fil a l’agulla per 

millorar les Condicions Laborals de les Treballadores i Treballadors i la Seguretat i les Emergències. 

Per això creiem que algunes prioritats d’aquesta Legislatura Parlamentària haurien de ser les següents: 

1) Pacte de País per un Model de Seguretat i Emergències de Catalunya, com es va fer amb la Immersió 

Lingüística al 1983. Cal un projecte de consens i continuista en un termini de 15-20 anys, que no afecti 

al propi Model, el Poble de Catalunya i els seus Treballadors i Treballadores. 

2) Jubilació Anticipada i Segona Activitat pels Cossos de Seguretat i Emergències de Catalunya. Hem de 

poder donar una sortida digna a aquells que han servit el nostre País i donar oportunitats a que en 

puguin formar part el Jovent de Catalunya. 

3) Equiparació entre Cossos de Seguretat i Emergències de Catalunya. 

4) Aconseguir el Deute Pendent (més de 600 milions) del Gobierno Español sobre el finançament del Cos 

de Mossos d’Esquadra. 

5) Partida Pressupostaria per Potenciar i Modernitzar els Cossos de Seguretat i Emergències de 

Catalunya. 

6) Pla de Carrera dins els Cossos de Seguretat i Emergències per aprofitar el Potencial, la Professionalitat 

i el Talent que a dia d’avui no s’està produint. 

Sabem que hi ha molta feina a fer, però cal VOLUNTAT POLÍTICA acompanyada d’uns PRESSUPOSTOS per 

poder dur a terme les millores i els canvis oportuns. No volem que la feina feta es quedi en una foto en 

una portada de premsa, com molta que s’ha fet fins a dia de la data. 

“Afortunadament, el nostre país té voluntat inequívoca de tirar endavant malgrat tot això. I té un 

potencial humà, tècnic i científic de primera categoria per aconseguir-ho. 

Aprofitem, senyors diputats, vostès i tots els altres responsables de la societat, aquest enorme potencial, 

aixequem el nostre país, defensem inequívocament la seva múltiple personalitat. Aquesta és una tasca de 

tots els catalanoparlants, però vostès, com a parlamentaris elegits pel poble i com a legisladors, hi tenen 

una responsabilitat més gran” 

Paraules del lingüista i filòleg Català, Joan Solà, en pau descansi, al Parlament el 2009 i que avui la Nova 

MHP del Parlament Laura Borràs, a la qual li donem l’enhorabona pel càrrec de màxima dirigent al 

Parlament de Catalunya, ha recordat en la seva investidura. 

Des del SEGCAT restem a  disposició dels Nous Diputats i Diputades Catalans per tal de poder dur a terme 

aquestes MILLORES LABORALS I DE PAÍS. 


