
 

Companyes i companys: 

El darrer congrés de CATAC–IAC el vam fer l’any 2009. Des de llavors, els canvis socials, tecnològics, polítics i 

econòmics han estat espectaculars. Malauradament, la majoria a pitjor. 

Però també estem assistint a un nou despertar de moltes persones que abandonen la resignació, el “no es pot fer res” 

pel compromís, pel “què cal fer”. I aquí rau gran part de la nostra responsabilitat. Saber “què cal fer” és tasca 

col·lectiva.  

Per això cal posar al dia les idees, raonar els compromisos, aplegar les emocions i encarar el futur. Tot això cal fer en el 

congrés que celebrarem els dies 6, 7 i 8 de maig a Calella (Maresme). 

Si la participació és un principi del sindicat, la nostra presència en aquest Congrés és, gairebé, imprescindible. Una 

assistència que esperem sigui en persona, però també mitjançant la participació en l’elaboració dels documents 

congressuals i el seu debat previ. 

En aquest sentit, en principi, tenim previst el calendari següent: 

 

Inscripcions Fins al 15 de març Per telèfon: 93 317 31 51 

Responsable 
Encarna Campos, Rosa Cañisá,  

Lourdes Hernández i Montse Sala 
Per correu: catac.congres@gmail.com 

 

Debats previstos Contingut Enviament Esmenes 

Ponència marc Anàlisi situació general 

Anàlisi situació sectorial 

Propostes d’acció social 

Propostes d’acció sindical 

1 d’abril Fins al 15 d’abril 

Ponència d’organització Estructura  

Estatuts 

1 d’abril Fins al 15 d’abril 

Informe de gestió    

Propostes de resolució Qüestions proposades per les persones 

afiliades,  seccions sindicals i federacions 

 Fins al 15 d’abril 

 

Totes i tots som el patrimoni de CATAC–IAC. Per això podem triar en aquest Congrés com volem que sigui el nostre 

sindicat. A la pàgina següent us fem unes reflexions com a tastet. 

Cordialment us hi esperem, 

 

 

Luis Blanco Maldonado 

Secretari general de CATAC-IAC 

Barcelona, 10 de febrer de 2016 

 

Intersindical Alternativa de 
Catalunya 

Via Laietana, 57, 4t 3a 
08003 Barcelona 



Reflexions 
 

V Congrés de CATAC-IAC 
Calella (Maresme), 6, 7 i 8 de maig de 2016 

 

Hem estat 

Ha resultat difícil mantenir les nostres posicions en un món 

acrític i dominat  ―sindicalment― durant molt de temps 

per una pràctica en què les cúpules sindicals tradicionals 

demanaven fidelitat, esforços i sacrificis sense explicar el 

per què, isense demanar el parer de les persones 

afectades, per anar pactant amb les patronals i governs, ia 

canvi aconseguien petits avanços . Per què ficar-m’hi si em 

fan la feina? Eren els principis de la submissió i de la 

deixadesa dels nostres interessos en mans d’altres. 

Davantd’això, durant anys ens hem mantingut en uns 

principis de participació, democràcia directa i 

independència política. Ha resultat difícil anar 

contracorrent, però la nostra tasca consistia a mantenir el 

llum encès i anar a poc a poc, i fer feina sense renunciar als 

principis. Mai hem desistit d’unir la teoria i la pràctica,de 

saber que cal arranjar-ho tot entre tots, d’entendre que 

aquesta és l’única forma d’avançar de veritat. Saber i 

feralhora, praxis per a tothom. 

 

Estem 

Ara, la crisi s’ha emportat per 

endavant aquella manera de fer 

del  sindicalisme burocràtic: ja no 

s’aconsegueix res a canvi de la 

submissió, i la deixadesa es 

demostra que era cancerígena 

per la lluita social. I aquí estàvem 

nosaltres, amb la llumeta encesa, 

mantingudadesprés de més de 25 

anys, per continuar engrescant 

amb el nostre projecte 

participatiu i democràtic. 

Ara  hi ha sindicats i grups polítics 

que descobreixen que l’eina  

principal per a la transformació 

social és la reivindicació seriosa 

(enfront de la submissió) i la 

consciència social (enfront de la 

deixadesa). Aquesta no es 

desenvolupa si, com malauradament 

ha passat massa temps, se suplanta la 

participació directa de les persones 

afectades. 

Ara, per fi, arriben temps on 

centenars de milers de persones  

veuen que únicament l’acció general 

de tothom és la forma d’aconseguir 

els objectius. Es demostra que la 

nostra feina de resistència, d’anar a 

poc a poc, ha donat els seus fruits. 

Hem conservat un esperit de lluita, de 

participació i de democràcia. 

 

 

I serem 

Ara la realitat i els compromisos demanen una manera de 

fer i una forma d’organitzar-se en què nosaltres partim 

amb avantatge, ja que la practiquem des de fa temps.  

Formem part d’una organització que sosté que si els 

treballadors i treballadores volemavançar per tenir un món 

més just, més habitable i més fraternal ―a més demantenir 

i recuperar els nostres drets―, cal continuar amb la nostra 

praxis. 

Volem que aquest cinquè Congrés representi la 

consolidació del nostre model de fer sindicalisme, al’hora 

que cerquem la seva projecció vers el futur.Aratoca passar 

el testimoni.  

 


