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Reunit a la Vall de Núria (Girona), els dies 5 i 6 d' octubre de 2017 

CELEBRAT EL 6è CONGRÉS DEL SF DE CATALUNYA 
- Amb el lema: "IMPULSAR L' ALTERNATIVA, en el ferrocarril Sindicat Ferroviari" - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Els dies 5 i 6 d'octubre s'ha reunit a la Vall de Núria el 6è Congrés del Sindicat Ferroviari de Catalunya en el qual 
han participat 70 persones, delegats i delegades en representació de la nostra afiliació en les quatre províncies 
catalanes i de les diferents empreses: ADIF , RENFE, FERROVIAL, TDN, IRVIA, ACCIONA, INCOSA, SABA, 
NERTUS, SLISA, AVANÇA, FERROSER, ILUNION, RUBATEK, GARBIALDI, UTE Mtto. AVE Figueres ... 
 

Al Congrés han participat delegacions convidades en 
representació del SF-Intersindical a nivell estatal, de la 
Confederación Intersindical i de la Intersindical Alternativa de 
Catalunya. També han participat com a convidats al nostre 
Congrés representants del Sindicat de l'Elevació i del Sindicat 
Unitari del Metro de Barcelona. Hem rebut la salutació 
d'organitzacions com el Sindicat de Treballadors de les 
Comunicacions (STC), de la Intersindical de les Illes Balears 
(STEI-I), del SF de León i el SISAP, SAC, STS, o de l' Área de 
Comunicación Confederal. 
 

BALANÇ DEL TREBALL REALITZAT I REPTES DE FUTUR 
 

S'ha realitzat un balanç de la feina feta durant els últims quatre 
anys a les empreses del sector, en els moviments i lluites socials, marcant les línies de treball per al proper 
període. En els documents aprovats s'analitza l'actual situació sindical, particularment en l'àmbit ferroviari, ens 
reafirmem en el nostre model sindical de democràcia i participació, i en la utilització del binomi pressió-negociació 
enfront de la tebior amb la qual s'actua des del sindicalisme institucional davant la greu situació de retallades 
laborals, salaris, drets socials i ocupació, remarcant la necessitat d'enfortir i impulsar la unitat del sindicalisme 
alternatiu per conquerir i recuperar drets. 
 

APROVAT EL PROTOCOL DE CONFLUÈNCIA ORGANITZATIVA ENTRE EL SF DE CATALUNYA I LA IAC 
 

El Congrés ha aprovat dit Protocol de Confluència Organitzativa, fruit de la voluntat compartida d'unir a les 
persones treballadores, d'unir les lluites, i en coherència amb el mandat del Congrés Federal realitzat aquest any 
on ens vam comprometre a impulsar les intersindicals en cada un dels territoris. 
 
Culminen així molts anys de col·laboració mútua entre la IAC i el SF de Catalunya, durant els quals hem compartit i 
hem coincidit en nombroses lluites, actes, manifestacions, reunions, congressos, tant en l'àmbit de Catalunya com 
a la resta de l'Estat i a nivell internacional. Vam passar així de ser "sindicats i organitzacions amigues" a ser "amics 
i amigues en una mateixa organització" al costat dels companys i companyes dels sindicats que la conformen, 
mantenint tots ells la seva personalitat jurídica (també el SF 
de Catalunya), en representació de les persones treballadores 
de l'administració pública, l'ensenyament, la sanitat, activitats 
diverses ... organitzats en les seves diferents sindicats 
(CATAC, CATAC-CTS, USTEC-STES, FTC, FAA, CAU ... i 
ara també el SF de Catalunya). 
 

DE LA SECRETARIA GENERAL AL SECRETARIAT 
 

El Sindicat Ferroviari ha procedit en aquest Congrés, després 
de 17 anys des de la nostra constitució, a un important canvi 
organitzatiu. El Congrés ha ratificat per unanimitat el 
Document denominat "Estructura Organitzativa i Modificació 
d'Estatuts", substituint la Secretaria General per un Secretariat format per representants de Barcelona, Tarragona, 
Lleida i Girona, per les persones Responsables d'Àrees de Treball i per aquelles altres triades pel Ple de 
Representants. Així, els màxims òrgans de direcció del SF de Catalunya a partir d'aquest 6è Congrés són: el 
Congrés, el Ple de Representants i el Secretariat Nacional. 
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Adaptem així les nostres estructures al funcionament del nostre Sindicat Ferroviari a nivell estatal i de la nostra 
Confederació Intersindical, establint una direcció col·legiada amb una major responsabilitat en la presa de 
decisions i en el treball a desenvolupar. Amb tot això pretenem donar un nou impuls a la nostra organització i 
enfortir l'alternativa; en el ferrocarril: Sindicat Ferroviari. 
 
El Congrés ha aprovat diverses Resolucions que tot seguit us enumerem de forma resumida i que tracten sobre 
els següents temes: 
 
  1)   PER L'EQUIPARACIÓ DELS SALARIS. 
        Enfront del capitalisme i el liberalisme que destrueix serveis públics i llocs de treball, hem de lluitar contra la por i exigir que es compleixi el que és de 
        justícia: "mateixa feina, mateix salari". 
 

  2)  CONTRA LES REFORMES QUE RETALLEN DRETS, UN ALTRE SINDICALISME ES NECESSARI. 
        L'exemple de la lluita del Taller de Vilanova i la Geltrú en defensa dels llocs de treball i els drets laborals: 8 acomiadats, 8 readmesos. 
        La lluita ha valgut la pena i ha donat els seus fruits. 
 

  3)   EN DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLIC, SEGUR I DE QUALITAT, AMB OCUPACIÓ ESTABLE I AMB DRETS. 
        Rebutgem la complicitat dels sindicats institucionals amb la direcció de les Empreses per a dur a terme retallades i retrocessos en drets: supressió 
        de prejubilacions dignes, instauració de la doble escala salarial cobrant inferior salari per la mateixa feina, injustificades contractacions temporals 
        en lloc de indefinides ja temps complet, etc. Apostem per revertir aquesta situació i per un tomb en les relacions laborals. 
 

  4)   PER LA IGUALTAT DE GÈNERE. CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES. 
        Denunciem l'augment de la desigualtat entre homes i dones i la pèrdua de drets d'aquestes. Davant l'augment de les violències comeses cap a 
        les dones, exigim que el terrorisme masclista sigui considerat qüestió d'estat i que les instàncies de govern desenvolupin mesures efectives per 
        a la seva prevenció i eradicació. 
 

  5)   RECLAMEM PERMISOS IGUALS I INTRANSFERIBLES PER ALS DOS PROGENITORS EN CAS DE NAIXEMENT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT. 
        Exigim al Govern un compromís real perquè els permisos per paternitat / maternitat siguin iguals i intransferibles per a tots dos progenitors, per garantir 
        la plena incorporació i permanència de les dones en el món laboral, fomentant la corresponsabilitat de les cures i la conciliació de la vida laboral,  
        familiar i personal de les treballadores i els treballadors. 
 

  6)   PEL DRET DEL PERSONAL PASSIU A ACCEDIR A LES MATEIXES TARIFES I DESCOMPTES EN VIATGES QUE EL PERSONAL EN ACTIU. 
        Defensem que s'inclogui en Conveni Col·lectiu que el personal passiu pugui accedir a les mateixes tarifes que el personal en actiu, i defensem que 
        els nostres Títols de Transport siguin acceptats per les diferents comunitats autònomes en els transports ferroviaris que les mateixes gestionen 
        (Metro, Tramvia, FFCC de via estreta, etc.). 
 

  7)   SOLIDARITAT AMB EL POBLE DE PALESTINA. 
        Exigim que l'Estat d'Israel compleixi les resolucions de l'ONU. Donem suport a la campanya internacional BDS (Boicot, Desinversió i Sancions), 
        semblant a la que al seu dia va servir per aconseguir la llibertat de Sud-àfrica; per la fi del bloqueig a Gaza i la consecució d'una Palestina lliure. 
 

  8)   PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS DE GDEIM IZIK. PEL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DE L' UNIÓ EUROPEA, NO A L'EXPLOTACIÓ 
        DELS RECURSOS NATURALS SAHRAUÍS. 
        Rebutgem les condemnes a altíssimes penes de presó (inclòs cadena perpètua), dictades en un judici farsa i sense garanties processals contra 
        els sahrauís que van participar en el Campament de la Dignitat de Gdeim Izik exigint treball i llibertat per al seu poble. Exigim el compliment 
        de la sentència de la UE que dictamina que els Acords amb el Marroc no poden incloure territori del Sàhara Occidental. 
 

  9)   PER UNES PENSIONS PÚBLIQUES I DIGNES. 
        Per la derogació de les Reformes aprovades pels Governs del PP i del PSOE i per restaurar de nou l'edat màxima de jubilació en els 65 anys. 
        Revaloració automàtica de les pensions d'acord amb l'IPC real, traient les pensions del mercat polític al qual estan sotmeses. 
 

10)   PEL RESPECTE AL DRET A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA. 
        Contra els acords i pactes que limiten la seva aplicació i desenvolupament només als sindicats signants, el que implica l'expulsió de la negociació 
        col·lectiva d'altres organitzacions que legalment tenen dret a participar-hi per ser representatives. 
 
Durant el Congrés s'han reunit també els diferents Grups Específics, que han debatut sobre la problemàtica de 
cada col·lectiu i han proposat a les persones coordinadores de 
cada un d'ells. 
 
El Congrés ha finalitzat amb la presentació del primer 
Secretariat de Catalunya elegit pel Ple de Representants. 
Iniciem una nova etapa carregada de treball, però també 
d'il·lusions i d'esperances, confiats que l'alt grau d'unitat i 
consens demostrat durant el Congrés servirà per avançar i 
impulsar l'alternativa al ferrocarril, el Sindicat Ferroviari, lluitant 
en millors condicions per la millora de les condicions laborals 
de les treballadores i els treballadors de les diferents 
empreses ferroviàries. 


