II CONGRES DELS SINDICATS LOCALS
Durant els dies 30 I 31
d’Octubre i 1 i 2 de Novembre, ha
tingut lloc a la Federació Local de
Sindicats aquest Segon Congrés.
No
disposem
de
l’espai
necessari
per
estendre’ns
en
consideracions referent als diversos
temes que en ell s’han discutit; però,
no renunciem a fer-ho, pel nostre
compte, en moment oportú, puix
l’enorme envergadura dels mateixos
així ho requereix.
Una
impressió,
ràpida
concisa, això si que volem fer-ho.

i

Aquest
Congrés
ens
ha
semblat, i refermem que parlem pel
nostre compte particular, bon tros
casolà, baix de sostre i quasi diríem
que a molts els venia gran. No hem
sabut veure entre la gent nova cap
figura de prestigi. S’han destacat,
però, tres homes que cal fer-los-hi
justícia. Son els companys Entriago,
Tarin i Peláez.
Aquests tres han portat tot el
pes dels debats junt amb els de la
vella
guàrdia,
Cané,
Soler
i
especialment Manen. A aquest li
devem tot el nostre agraïment més
profund per la munió de detalls que
ens ha facilitat per fer-nos més
planera la nostra tasca informativa.
Tota l’organització ha recaigut en ell
qui, amable i diligent, ha donat cap en
tot sense negligir ni el més petit
detall, simultaniejant la seva penosa
tasca de delegat i a voltes de

president del Congrés. Es un deure de
gratitud que tenim envers Manen i ens
plau manifestar-ho així.
I
ara,
cap
a
la
tasca
informativa, demanant perdó si en el
curs de les deu sessions, els lectors
noten certa anomalia entre elles
mateixes.- P.M.

Primera sessió
A les 10 en punt del divendres,
dia 30, comença en el local de la
Federació Local de Sindicats aquest
Segon Congrés, presidint la Federació
Local.
El company Reverter demana
perquè no s’exposa el retrat de
Ramon Bonjorn, tota vegada que avui
s’escau l’aniversari de la seva mort.
Desprès de discutir-ho àmpliament
s’acorda per unanimitat que estant
tots els retrats reproduïts a La
Colmena Obrera no es dongui
preferència per ningú.
Es llegeixen les credencials
dels companys delegats, que sumen
un total de 44 amb representació de
15.000 afiliats.
Un
company
del
Vidre
(Sindicat) diu que les Ponències
deuen d’ésser segons la importància
dels temes. El company Villanueva diu
que en passar de Sindicats de Rams a
Federacions d’Indústria hi haurà

forçosament pertorbacions al Ram de
la Construcció per les diverses
ramificacions del mateix. Afegeix que
les Ponències deuen ésser nomenades
pels companys mes afectats a cada
tema i qu’es subdivideixin per grups
per facilitar millor el treball del
Congrés.

Tercera sessió
Obra la sessió el company
Martínez del Ram de Construcció, i el
secretari company Sánchez, del Ram
de la Fusta, llegeix l’acta de la sessió
anterior.

A les 12,30 s’aixeca la sessió
per reprendre-la a les 3,30 de la
tarda.

Es llegeix una lletra del
company Delgado trametent un salut
cordial a l’Assemblea des de la Presó
Cel·lular i s’acordà, a precs del
company Soler, enviar-li una lletra
acusant-ne rebut i adherir-se a la
seva causa, donant-li recursos fins al
dia que es celebri llurs “vista” , a més
que
aquests
acords
vagi
una
Comissió, junt amb la Pro-Pressos, el
diumenge al matí, a fer-n’hi ofrena.

Segona sessió

Es passa a discutir el tema
número 26 que tracta de les festes
religioses.

Es
nomenen,
doncs,
les
diferents Ponències i a continuació es
nomena la Mesa de Discussió,
recaient en el company Cané per
President i en els companys Tarin i Plà
per Secretaris.

Actua de President el company
Cané. S’accepta la delegació del
Sindicat de Llum i Força i es llegeix el
parer de la Ponència als temes 16 i
17, que tracten d’evitar que facin de
perruquers i cambrers companys
d’altres oficis i abolir les estrenes.
Es discuteix àmpliament i
s’aprova prohibir d’una manera radical
que els confederats puguin exercir
altres treballs sense abans consultarho.
L’altre parer en què és
demana, a fi d’evitar les estrenes, un
augment de sou per regularitzar el
jornal, es també aprovat.
S’entra de ple a discutir els
temes 11 i 26 que parlen de la
secularització dels cementiris, de
combatre l’usura i de l’abolició de
festes
de
caràcter
religiós.
La
Ponència creu que lo més eficient és
fer una campanya en aquest sentit.
El
tema
11
s’acorda
incorporar-lo
al
tema
que
fa
referència als camperols i per tant no
es discuteix, i el tema 26 es deixa per
discutir-lo a la sessió següent i es
suspèn aquesta.

Parla en pro de la supressió de
les festes de caràcter religiós el
company Cané, i altres companys no
hi estan conformes. El que es manté
més ferm en que les festes intersetmanals perdurin es el company
Martí, però en forma que la festa no
es rescabali. Intervé el company Soler
i informa a l’Assemblea del Decret del
Govern aparegut a la Gaceta anul·lant
totes les festes excepte de cinc, més
tres anomenades feriades. Finalment
s’acorda l’abolició total de les festes i
obrir una campanya de caràcter
anticlerical.
Es passa a discutir el tema
octau que diu: «En la capital catalana
se
creo
la
‘Obra
Popular
antituberculosa’ a iniciativa del doctor
Farreras. Por tanto, ¿puede interesar
a la organización obrera badalonesa?»
La Ponència ha presentat un
parer en sentit favorable.
Prenen part en la discussió els
companys Manen, Santa Coloma,
Tarin, Martínez, Martí, Villaverde,
Cané, Pla, Soler, Villanueva i Murillo.
Tots ells parlen en sentit de
prestar el màxim ajut a l’Obra del
Doctor Farreras i finalment s’acorda

acceptar-la en principi, intensificant la
propaganda,
però
amb
caràcter
individual, ço es, al marge de la
C.N.T.; i deixant en llibertat a cada
Sindicat perquè contribueixi amb la
quantitat que cregui convenient.

tema 5 i llurs apartats referents a la
creació de Sindicats d’Indústria i a les
atribucions dels delegats de taller,
Comitès
de
fabrica,
Comissions
tècniques de secció, Comissions de
barriades, etc...

Desprès de nomenar-se la
mesa de discussió per la quarta
sessió, es suspèn la tasca del Congrés
a la 1:20.

Desprès de molt discutir la
Ponència, hom acorda suspendre la
sessió per reprendre-la a la nit.

Cinquena sessió

Quarta Sessió
Comença a les 3:30 de la tarda
del dissabte, presidint el company
Tarin.
Posat a discussió la manca de
temps per discutir tots els temes en
aquest
Congrés,
resta
aprovat
continuar-lo dilluns desprès d’una
aclaració de la Local.
Hom posa a debat el tema 15
que tracta de la necessitat d’adquirir
un edifici propi i manera de conseguirho. Es llegeix el parer de la Ponència
amb
un
vot
particular
d
ela
Metal·lúrgia que diu que degut a les
constants
repressions
no
creu
convenient un local propi. Les
delegacions dels Sindicats de la Pell i
Fabril s’adhereixen mentre la del Vidre
creu que les repressions hi seran
sempre.
La F. Local proposa que sigui
l’Ajuntament que proporcioni el local i
Vidre ho creu bé, però aquest local
hauria d’edificar-se de nou ocupant
aixis obrers parats, i les despeses
haurien de sortir d’uns tiquets
especials que tothom tingués a llur
abast. La Local entén contraproduent
treure més cèntims dels obrers, per
quant no fa molt ha degut d’ésser
anul·lada una quota extraordinària per
pro-pressos.
Finalment
s’aprova
la
proposició de la Local, nomenant-se
una
Comissió
integrada
pels
companys Cané, Martínez i Morell.
Es

discuteix

àmpliament

el

Dona començ a les 10:30 de la
nit continuant la discussió dels temes
quart i cinquè. Al parer de la Ponència
s’adjunta una addicció de la Delegació
de Santa Coloma, i la Ponència passa
a redactar el parer de nou. Es suspèn
la sessió per uns moments i es reprèn
llegint
novament
llur
parer
el
company Tarin, acordant-se lo que fa
referència l’apartat A, que tracta de
les atribucions dels delegats a les
fabriques i tallers.
A l’apartat B, que es refereix a
les atribucions dels Comitès de
fabrica, s’entaula un debat entre els
companys Soler, Pla, delegat de Santa
Coloma i la Presidència, aprovant-se
el parer, però tenint en compte que
aquests Comitès no poden atribuir-se
funcions tècniques.
Seguidament
es
discuteix
l’apartat C sobre les atribucions de les
Comissions Tècniques de Secció,
dividint-se en dues Comissions, una
tècnica
de
secció
i
tècnica
d’estadística. Amb aquesta delimitació
s’aprova el “dictamen”.
L’apartat D, atribucions de les
Comissions de Barriada, s’acorda
deixar-ho a les mans de les Juntes
Centrals de cada Sindicat.
L’apartat E es acordat no
discutir-lo,
adjuntant-lo
en
els
assumptes
de
caràcter
general.
Aquest apartat es refereix a que
s’entén per militant i quines son llurs
atribucions.
Passen a discutir el tema 18

que pregunta quina actitud de
prendre’s
amb
el
Sindicat
de
Transports per la manca d’elements
de capacitat, per la disminució de llurs
membres. Alguns companys creuen
que el Ram de Transports, amb el
Sindicat d’Indústries, es molt possible
que
desapareixi,
intervenint
el
company Martínez al·legant que si
aquest Sindicat veritablement amb la
Federació
d’Indústries
hi
perd
quelcom, per altre costat hi surt
millorat, idènticament com existeix en
els altres Sindicats. El President posa
de relleu que l’any 18, quan les
Societats Obreres, la Federació cregué
estructurar-lo de nou i així naixien els
Sindicats Únics de Rams. Avui, diu, es
aquesta mateixa organització qui
acorda la nova modalitat de Sindicats,
així, el dictaminat.

però fent una unió internacional. Les 6
hores tampoc les creuen factibles.

Hom discuteix el tema 14 que
demana quina actitud deuen prendre
els obrers en cas de l’implantació dels
avenços
mecànics
que
els
perjudiquen.

Sisena sessió

El delegat de Santa Coloma
s’estén en una pila de consideracions
de caràcter mundial i finalment va a
parar que per a resoldre aquest
assumpte avui no hi ha cap més
solució que la internacionalització de
la jornada de 6 hores o la revolució
social.
El company Martínez creu que
l’Organització deu evitar en tot el
possible l’acomiadament d’obrers pels
efectes de la introducció de maquines
modernes.
El company Cané explica
l’abast de les paraules racionalització i
estandardització
posa
de
relleu
qualques detalls de com es treballa a
l’estranger, i es del parer presentat
que defensa l’avenç modern de
l’enginyeria. La jornada de 6 hores es
pegar-nos
bufetades
nosaltres
mateixos i la revolució social no es
obra per avui. Creu que cal cercar
solucions d’altre ordre.
El company Plà intervé per dir
que ell creu que la solució deuen
portar-la les organitzacions obreres,

Intervé el company Entriago, i
la delegació fabril presenta una
proposició que no s’aparta gaire de
l’esperit que informa el parer de la
Ponència, que demana l ajornada de 6
hores, dirigint-se per això a la C.N.T.
perquè en el pròxim Congrés Nacional
s’acordi demanar la jornada de 6
hores a tot Espanya.
S’aprova el «dictamen» amb la
proposició de l’Art Fabril que reclama
unes mides més radicals.
S’elegeix la Mesa de Discussió
per la sessió següent i s’aixeca
aquesta a les 1,45.

La
presideix
el
company
Villanueva, i comença lamentant
l’absència de delegats i aquests van
apareixent.
S’acorda veure amb disgust
que la Solidaridad Obrera no hagi
enviat un representat seu, havent
estat invitada.
Es posa discussió els temes 23
i 25 que diuen:
«Necesidad de que el obrero
adherido a nuestra organización, en
caso de accidente de trabajo se
entienda directamente con el patrono,
prescindiendo de intermediarios o
sean Asociaciones y Mutuas de
Seguros. Forma de conseguirlo.»
«Dada
la
diversidad
de
Industrias en esta localidad, algunas
de ellas extraordinariamente tóxicas,
¿Cree la Organización necesario
recabar las máximas condiciones de
higiene, como asimismo la existencia
de un médico permanente en las
Industrias? ¿Que mínimo de obreros
se
cree
conveniente
para
la
permanencia del médico, que deben
trabajar? Manera de practicarlo y
conseguirlo.»

Intervenen diversos companys,
entre ells la delegació de Santa
Coloma, qui creu que la premsa no
deu intervenir en els debats del
Congrés i que sols llur presència es
per complir deures informatius. Li
respon el company que representa La
Colmena entenent tot el contrari i li
estranya
que
desprès
d’haver
intervingut en altres debats sigui ara
que hom vulgui coartar-li aquest dret.
El Congrés acorda que el company de
La Colmena intervingui, però en casos
limitats.
Desprès s’entra a discutir el
parer de la Ponència que diu que el
Sindicat impedeix que cap afiliat
accepti el tractament curatiu en els
Dispensaris, Associacions i Mutues de
Seguros; que en cas de dificultats en
donar d’alta al lesionat, aquest pugui
reclamar consulta de metge; que en
cas de mort a causa del treball la
família
cobrarà
nou
anys
de
setmanada; i que en cas d’incapacitat
total l’obrer cobrarà el jornal íntegre
durant tota la seva existència, podent
el patró utilitzar-lo en un treball que li
permetin llurs condicions físiques.
En aquest tema s’hi engloba el
25 i desprès de molta discussió
s’acorda posar-hi una addicció del
Ram de la Fusta, que demana siguin
indemnitzats aquells lesionats en cas
d’un patró veure’s obligat a tancar o
vendre’s la fàbrica.
Hom discuteix els temes 6, 10 i
20 que parlen de les crisis del treball,
de l’encariment de la vida i de la
Circular número 1 del Comitè de la
C.N. del T.
La Ponència presenta diverses
solucions, entre elles una quota als
obrers que treballen de 10 cèntims els
jornals fins a 20 pessetes, de 20 a 40
pessetes de 20 cèntims i de 40
pessetes per amunt de 30 cèntims.
Els patrons haurien de cooperar-hi
amb una quantitat doble. El total que
hom recaptaria setmanalment seria
de 12.781 pessetes.
Una altra solució es imposar
una quota per els lloguers de un 3% i

que segons una estadística de la
Ponència es recaptaria setmanalment
4.662 pessetes. Això ho hauria de
pagar el propietari.
Totes
aquestes
pessetes
donarien un total setmanal de 18.372,
que l’Ajuntament les invertiria en
obres públiques, particularment en
escoles i embelliment dels carrers.
Aquestes obres serien fetes per
l’Administració i formarien part del
Consell
un
enginyer,
quatre
representants dels obrers, quatre dels
patrons, dos del Municipi i la
presidència
seria
ocupada
per
l’Alcalde.
Per augmentar més aquests
ingressos es demana també que
l’assignació de l’Alcalde es reduís a
5.000 pessetes anuals i la del
Secretari a 2000. També s’haurien de
rebaixar alguns sous de funcionaris
municipals.
Manent defensa la Ponència i
demana que els Sindicats fiscalitzin
d’avui endavant els Pressupostos del
Municipi que sempre s’han fet
d’esquenes al poble; però això fer-ho
de casa estant, es a dir, desentenentse de les lluites polítiques.
Intervé el company Cané qui fa
un elogi de la Ponència perquè per un
moment s’ha deslligat dels principis.
Nosaltres, diu, no som agrònoms i per
tant hem d’atendre’ns a ço que ells
diuen: que Espanya no és agrícola.
Parla de les petites indústries locals,
comparant-les amb el que eren anys
enrera.
El company Berruezo explica
que els vertaders enemics de la
República no son dins de la C.N. de T.
Cita els diferents emoluments que
cobren els homes públics per acusar a
ells com enemics de la República.
Ataca als socialistes espanyols perquè
amb una llei de Defensa de la
República van resoltament contra la
C.N. de T. I a favor de la U.G. de T.
Els companys Plà i Murillo
també intervenen, entenen aquest
que pot ésser perjudicial la familiaritat

que podria existir dins del Consell de
que parla la Ponència.
Li respon el company Manen
no tingui por d’aquest contacte,
perquè no fa molt entre la Federació
Local i el Municipi es prengué l’acord
mutu de que tots els obrers que
necessita serien del Sindicat. Aquest
acord es complert a satisfacció de
l’Organització.
El representant del Comitè
Nacional de la C.N. de T. Diu que
aquesta Ponència no pot acceptar-se
perquè
es
un
cas
de
col·laboracionisme i que la qüestió es
anar a l’acció directa. Recomana al
Congrés que si l’accepta es faci càrrec
de la responsabilitat que contrau.
Desprès
de
debatir-ho
suficientment, s’aprova lo presentat
per la Ponència.
Es
nomena
la
Mesa
de
discussió per la última sessió i
s’aixeca aquesta a les 8:05.

Setena sessió
Som el diumenge a la nit. La
presideix el company Peláez.
S’entra a discutir el tema 10,
que demana la forma d’aconseguir
l’abaratiment de les subsistències,
l’aigua, el gas i la electricitat. El
company manen es dol que’ls
Sindicats avui encara estan mancats
d’aquella gent tècnica i especialitzada
que pot documentar-los suficientment
i creu necessari el nomenament d’una
Comissió que se’n cuidi. El company
President hi afegeix que l’obrer no
s’ha de preocupar solament de fer
vagues,
sinó
de
coses
més
transcendentals. S’acorda lo proposat
per la Ponència o siga el nomenament
d ela referida Comissió de defensa
econòmica.
Els temes 12 i 21 diuen:
«Nuestro paladín, La Colmena,
¿no podría redactar-se en bilingüe?»

«Necesidad de crear un Boletín
mensual, por todos los Sindicatos y
repartirlo gratis todos los afiliados»
La F. Local diu que no ignora
que quasi tots els sindicats tenen
acordat que La Colmena sigui escrita
en castellà; però ell entén que ha
d’ésser bilingüe. S’acorda que el
Director de La Colmena pot intervenir
en aquest assumpte i diu que
econòmicament ha fracassat i que
sols pot acceptar-se un article en
català a cada número, ço que li
mereix una repulsa del company
Manen perquè això es coartar la
llibertat, li diu.
El company Tarén entén que
bilingüisme es redactar el periòdic
mitg català i mitg castellà. Un vot
particular presentat pel company
Manen diu: Discrepo d’una part dels
companys de Ponència. Entenc que si
el Congrés acceptà el bilinguisme, la
Redacció resti facultada per inserir,
pel seu compte, treballs en català.
Aquest vot particular va a
l’aigua. S’aprova el parer presentat i
per tant La Colmena serà redactada
en castellà i l’idioma català resta a
mercè de ço que hom entengui per
col·laboració.
El tema
discussió.

21

s’aprova

sense

Se suspèn la sessió
continuar-la el dilluns al matí.

per

Vuitena sessió.
Aquesta
la
company Martínez.

presideix

el

Els temes 19 i 27 son els
primers a discutir-se. Fan referència
als problemes de les escoles, ja que
els mitjans per sostenir-les deuen
haver d’anar a càrrec del Sindicat, i a
la creació d’un Comitè Pro-Cultura que
tendeixi exclusivament a propagar els
ideals d’una societat llibertària.
Aquests temes promouen un

formidable debat. El representant dels
P. Químics diu que l’organització té les
seves puges i baixes, per la qual cosa
no cal comptar-hi. Es partidari d’una
agrupació de companys de quota fixa.
S’acorda que pel sosteniment
d’aquestes escoles s’hi destini el cinc
per cent de la recaptació i que la
Comissió sigui nomenada aquesta
mateixa setmana i formada per
companys que no tinguin cap càrrec.
Finalment s’aprova el tema 22, creant
una Biblioteca, i s’aixeca la sessió.

Novena sessió
Toca el torn al company Plà
per presidir-la. Tota aquesta sessió es
dedicada exclusivament a discutir el
tema 24, que demana la forma
d’estructurar la Borsa de Treball dels
Sindicats Obrers.
Durant quatre hores seguides
es discuteix aquest tema i malgrat
haver-hi discrepàncies de fons i forma
entre els congressistes, la discussió es
portada amb molta serenitat i
harmonia.
La Ponència creu que la Borsa
déu ésser feta a base de tots els
Sindicats, però, la delegació del Ram
d’alimentació discrepa perquè així els
Sindicats no tindrien autonomia. Es
partidari, doncs, de descentralitzar.
L’acord recaigut es que l’obrer
parat, passats els primers trenta-un
dies, perd els drets de prioritat per
reingressar
novament
allà
on
treballava. Per tant es necessari
inscriure’s ràpidament a la Borsa del
Treball i aquesta tindrà el caràcter
d’única.
Es aixecada la sessió desprès
del consegüent nomenament de la
Mesa per a la vinent.

Desena sessió.
El Congrés porta amb aquesta

deu sessions i no es rar veure en
alguns congressistes senyals de
cançament. Aquesta sessió, doncs,
serà la darrera i resta per discutir
pocs temes que hom renúncia a ferho. Solament es debat el tema 28
referent als camperols, però es deixa
aviat sense efecte fins a la creació a
Barcelona del Sindicat Regional.
Al bon desig de la Local de
treure una foto del Congrés, aquest
ho refusa.
Una moció sol·licitant crear
una plaça de mecanògrafa es deixa
per tractar-ho en una reunió de
Juntes.
S’acorda també obrar segons
les circumstancies aconsellin a una
moció que es refereix a la llibertat que
el govern pugui donar als Sindicats
Lliures.
Igualment s’acorda reduir el
format del portant-veu dels Sindicats
La Colmena Obrera.
Així mateix el Congrés pren
l’acord d’enviar un telegrama al
govern protestant de la detenció del
company Aznar.
Finalment, el President elogia
la tasca profitosa feta pel Congrés i
convida a tots a que posin el màxim
interès en defensar a la C.N. de T. Per
aconseguir el fi que tots anhelen.
I es dona per acabat el II
Congrés de Sindicats Locals, en mig
de gran animació.

El mitín de clausura.
Tingué lloc el dimarts a la nit al
teatre Guimerà, omplenant el local el
públic. Parlaren: Tarin, Sanz, Peláez,
Peiró i resumi l’acte Manén. Tots els
parlaments foren de tons energics.

