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Victòries que amaguen una gran derrota 

 
Avui, dijous 3 de juny, s’ha constituït el Comitè Territorial de Barcelona del Departament d’Interior, que 
continuarà presidit per la UGT, però a mitges. Davant la por a perdre el control del Comitè en favor del 
sindicalisme alternatiu i de classe, els grans sindicats ens han fet una demostració del que vol dir “fer la pinça” 
perquè res no canviï i mantenir el seu estatus. Per aconseguir-ho, la UGT ha regalat la presidència del Comitè 
durant dos anys a CCOO, a canvi del seu suport.  
 
Les darreres eleccions sindicals i els bons resultats obtinguts pel sindicalisme alternatiu, 104 vots IAC-CATAC de 
322, havien obert la porta a un canvi en la presidència del Comitè, fins ara en mans de la UGT. Amb aquest 
objectiu, la IAC-CATAC venia treballant per posar els problemes de les treballadores en l’eix de la nostra acció 
sindical. Per aconseguir-ho, només calia l’abstenció de CCOO i, per les converses que s’havien mantingut, tot 
semblava indicar que el canvi en la presidència podria reeixir. 
 
Res més lluny de la realitat. Avui, en constituir-se el nou Comitè, 
la UGT ha presentat la seva candidatura amb el suport de CCOO i 
una presidència compartida entre els dos sindicats, amb 
alternança entre ells per dos anys cadascú. Aquesta proposta ha 
guanyat amb 9 vots a favor i 8 en contra a la candidatura 
presentada per la IAC-CATAC i la I-CSC, que ha obtingut 8 vots a 
favor i 9 en contra. Pel que fa als delegats amb dret a vot, 7 
corresponien a la UGT, 5 a la IAC-CATAC, 3 a la Intersindical-CSC i 
2 a CCOO. 
Tot i la decepció del moment, una anàlisi més reposada del que ha passat avui, lluny de ser una victòria dels 
“grans sindicats”, referma el creixement del sindicalisme alternatiu i de classe i la participació activa de les 
treballadores en el futur de l’acció sindical. Tanta por ens tenen que han de fer malabarismes per seguir a la 
cadira? 
 
Al nostre entendre, davant del creixement de la IAC-CATAC, preocupats pels problemes reals de les treballadores, 
la UGT, per mantenir la seva cadira, s'ha vist obligada a regalar la presidència del Comitè Territorial de Barcelona 
durant dos anys a CCOO, un sindicat que en les darreres eleccions gairebé es queda sense representació, amb una 
mitjana de 12 vots per col·legi. En aquest sentit, volem felicitar a CCOO, que amb tan poca representativitat al 
Departament d’Interior ha aconseguit arrabassar la presidència a UGT, almenys durant dos anys.  
 
Lluny de desanimar-nos, des de la IAC-CATAC vetllarem pel benestar i el benefici de les treballadores, més enllà 
de salvar els càrrecs i les cadires. Seguirem lluitant, doncs, per millorar les condicions laborals. Som la força 
sindical que més creix i ho demostrarem. 
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