
Celebrat el III Congrés del Sindicat Ferroviari de Barcelona 
 AMB EL LEMA “COHERÈNCIA I COMPROMÍS”. 

Som la majoria. Som de confiança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El passat dissabte 22 de novembre el Sindicat Ferroviari de Barcelona vam celebrar el nostre III 
Congrés, en el qual han participat un centenar de Delegats i Delegades en representació de la 
nostra afiliació en les diferents Empreses, Serveis i Centres de Treball: Adif, Contrates 
Ferroviàries, Eulen, Eulen-Telemarketing, Mantres, Renfe-Operadora, TDN, Wagons-Lits... 
també ha assistit al nostre Congrés una representació del Secretariat de la nostra Confederació 
Intersindical i del Sindicat Ferroviari Estatal, així com una representació de companys 
pensionistes i jubilats. 
 

Als Documents Congressuals que hem debatut i aprovat, després de fer balanç del treball 
realitzat en aquests anys, ens reafirmem en la necessitat d'un altre tipus de sindicalisme i 
denunciem als quals utilitzen el servilisme i el doble llenguatge, o es mostren indiferents davant 
dels greus problemes que afecten als treballadors i les treballadores. 
 

Durant el Congrés s'han debatut temes tan importants com: 
• La crisi econòmica i financera i la seva afectació als treballadors/as. 
• La situació del ferrocarril i el traspàs de les competències de Rodalies. 
• La situació de la Negociació Col·lectiva i Taules de Desenvolupament dels Convenis. 
• L'afectació de les obres del AVE sobre la ciutadania i els propis treballadors/as. 
• La defensa d'un model de ferrocarril que suposi millores per a la majoria de la població. 
• La denúncia de les privatitzacions i dels sindicats que són còmplices o claudiquen 

davant d'elles. 
 

Els Delegats i Delegades de les diferents Empresas es 
van reunir i van elegir per a la seva ratificació en el 
pròxim Ple de Representants, als diferents 
Coordinadors de Serveis (Personal Administratiu i 
d'Organització, Circulació, Conducció, Estacions de 
Viatgers Adif, Estacions Rodalies/Media Distància, 
Intervenció, Comandaments Intermedis i Quadres i 
Tècnics d'Estructura de Suport, Manteniment 
d'Infraestructura, Serveis Logístics i Mercaderies, 
Tallers i Assistència Tècnica Remolcat). 
 

També s'han adequat els Estatuts de SF-Intersindical 
de Barcelona referent a la denominació territorial i a 
l'adequació del nostre logotip a la nova realitat 
Confederal. 
 

Va finalitzar el III Congrés amb l'elecció, per unanimitat, del company Salvador Durán Rico com a Secretari General 
del Sindicat Ferroviari de Barcelona, el qual en la seva intervenció davant del Plenari va reafirmar el lema del nostre 
Congrés, Coherència i Compromís, com les pautes que han de guiar l'acció diària dels nostres Delegats i Delegades. 
Va destacar també diferents aspectes de la nostra realitat en el ferrocarril i en el món laboral: "Actualment els 
tancaments d'empreses, els expedients de regulació amb acomiadaments massius, les polítiques privatitzadoras del 
sector públic (Transport, educació, sanitat, comunicacions, serveis...), estan a l'ordre del dia... Precisament és aquesta 
situació la que fa més vigent que mai el model sindical que defensem des del Sindicat Ferroviari i des de la 
Confederació Intersindical, un sindicalisme Democràtic, Plural, Autònom, Independent, Participatiu, Progressista, 
Unitari, Reivindicatiu. "  

Barcelona, 25 de novembre de 2008 
 

HI HA UN ALTRE SINDICALISME. Afilia’t a SF-Intersindical 
El futur necessari… ara més forts 
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