
Fernand 

Sigui com sigui, estem segur que la reunió que mantindrem amb vestes sera ben profitosa i 
esperem que d'ella sorgeixi una relació cordial entre nosaltres. 

Ja que hem parlat de les mancances que actualment tenim, permeti'ns comentar-los una de 
elles; som un sindicat petit, modest i jove, que tot just esta en fase de creixement, aixó ens 
porta a tenir un pressupost molt baix, basat en les quotes deis afiliats, i el local que ens vam 
veure obligats a llegar per comencar aquesta aventura es menja la major part de dit 
pressupost. Sabem que el seu ajuntament té locals destinats a afers socials i els hi voldríem 
demanar, quina possibilitat hi ha de que un d'aquets locals se'ns cedís com a seu del nostre 
sindicat, al menys durant un temps? Aixó ens ajudaria moltíssim a tirar endavant e nostre 
projecte per així poder continuar donant el servei que avui per avui ja estem donant, tot i les 
d ificultats. 

Pel fet de que la nostre seu social estigui a la seva localitat, ens trobem moltes vegades que 
els nostres serveis son oferts a veins de Badalona, per aquesta raó hem pensat que seria 
bona idea donar-nos a conéixer davant de les autoritats municipals, per d'aquesta manera 
explorar fins quin punt podem trobar formes de col·laboració entre nosaltres, ja que segur 
que tenim quelcom que oferir-los, així com nosaltres segur tenim necessitats que vestes 
poden ajudar-nos a superar. 

Tal i com deixem ciar en les nostres bases, ens declarem un sindicat independent i 
demócrata, amb una clara vocació de servei per tal de defensar els drets de tots els 
treballadors. 

Ens dirigim a vestes amb aquesta carta per tal de donar-nos a conéíxer com a sindicat que, 
tot i tenir representació a nivel! de la autonomía de Catalunya i pretensions d'arribar a tenir-la 
a tot l'estat, tenim la nostre seu social a l'avinguda del Marques de Mont-Roig 82 d'aquesta 
loca lita t. 

A l'atenció de Sr. Faustino Martin 
Ajuntament de Badalona 

Badalona, 08 de juny de 2017 
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