
L’ exercici de la nostra força ens ha permés 
victòries històriques de la classe obrera: la 
jornada de huit hores, la fi del treball infantil, 

l’accés a serveis bàsics de protecció –com la seguretat 
social i la prestació d’atur, les vacances i els períodes 
setmanals de descans– i, en general, la prevalència de 
la nostra salut sobre les necessitats de la producció.

L’ofensiva del capital durant les últimes dècades ha 
qüestionat la legitimitat dels drets conquerits al llarg 
de molts anys de lluita sindical. L’anomenada crisi 
ha posat en perill el nostre benestar i la nostra salut. 
Per això, cal reunir les nostres forces al voltant de les 
organitzacions que estiguen de veres compromeses 
amb l’autodefensa dels drets de les treballadores i 
treballadors. Hem de refrescar aquelles maneres 
d’actuar que ens van fer poderosos com a classe, 
davant la cobdícia depredadora d’empreses i estats.

Per què Intersindical Valenciana?

En primer lloc, per a que s’escolte la teua veu al 
teu lloc de treball i per a que ningú no puga decidir 
per tu en tot allò que t’afecta com a treballadora o 
treballador.

Una sèrie de fets demostren que la sindicalització 
té una sèrie d’efectes positius: els col·lectius amb 
major nombre de persones sindicades tenen sous més 
alts i unes condicions de treball menys penoses i més 
saludables. A més, una força de treball sindicada pot 
ajudar les empreses a crear una ocupació més estable 
i menys precària, i una força productiva compromesa 
en la millora de la productivitat sobre la base del 
benestar i la salut dels treballadors i treballadores.

On estem
CASTELLÓ 
Marqués de Valverde, 8. 12003
Tel. 964 26 90 94 - Fax 964 23 29 52
castello.stepv@intersindical.org
VALL D’UIXÓ
Almenara, 11, baixos. 12600
Tel. i fax 964 66 70 38
osut@intersindical.org
VALÈNCIA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
valencia.stepv@intersindical.org
ALZIRA
Luis Suñer, 28, 16. 46600
Tel. 96 240 02 21 - Fax 96 241 25 57
alzira.stepv@intersindical.org
XÀTIVA
Portal del Lleó, 8, 2n A. 46800
Tel. i fax 96 228 30 67
xativa.stepv@intersindical.org
GANDIA
Av. Alacant,18, 1r. 46701
Tel. i fax 96 295 07 54
gandia.stepv@intersindical.org
ALCOI
Oliver, 1, 5-D. 03804
Tel. i fax 966 54 06 02
alcoi.stepv@intersindical.org
ALACANT
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5,12. 03005
Tel. 965 98 51 65 - Fax 965 126 626
alacant.stepv@intersindical.org
ELX
Maximilià Thous, 121. 03204
Tel. i fax 966 22 56 16
elx.stepv@intersindical.org
ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
http://www.web.esfmb.org/
cursos@esmb.org



AUTÒNOM
Intersindical no depén, ni 

molt ni poc, de subvencions 

de les administracions o 

les patronals. Tot i que no 

renuncia als suports públics 

que li corresponguen per 

la seua representativitat, 

la Intersindical es financia 

amb les quotes de la seua 

afiliació. Això ens permet 

una total autonomia en 

les nostres polítiques 

sindicals i el respecte a la 

voluntat dels treballadors i 

treballadores.

VALENCIÀ
Som un sindicat arrelat 

a un territori, el valencià, 

que té una forta identitat 

pròpia. Aquesta identitat 

ha patit i pateix atacs que 

pretenen atenuar-la i 

fer-la irrellevant. A més, 

patim un infrafinançament 

que impedeix el 

desplagament de polítiques 

que garantisquen el 

nostre benestar, i un 

desenvolupament econòmic 

i social respectuós amb 

el medi i que millore les 

nostres vides i les de les 

generacions futures..

DE CLASSE
L’ofensiva del capital 

durant les últimes dècades 

ha qüestionat els drets 

conquerits al llarg de molts 

anys de lluita sindical i de 

classe. La crisi ha posat en 

perill el nostre benestar i la 

nostra salut. Per això, cal 

em de refrescar aquelles 

maneres d’actuar que ens 

van fer poderosos com a 

classe, davant la cobdícia 

depredadora d’empreses i 

estats.

COMBATIU
Molt sovint, les conquestes 

socials s’aconsegueixen en 

les meses de negociació 

només si hi ha darrere  la 

lluita i la mobilització dels 

treballadors i treballadores. 

La capacitat de mobilització 

és la garantia d’una pràctica 

sindical no burocràtica, amb 

la qual Intersindical està 

compromesa.

ASSEMBLEARI
Intersindical naix i 

s’inspira en els moviments 

assemblearis i democràtics 

de treballadors i 

treballadores, en la 

tradició llibertària dels 

sindicats que respecten 

les decisions de les 

bases en tot allò que les 

afecta i compromet. En 

Intersindical, el procés de 

presa de decisició és des 

de baix.

FEMINISTA
La lluita de les dones per 

aconseguir una igualtat 

efectiva, i no sols nominal, 

és la lluita de tota la 

humanitat i una de les 

nostres prioritats. Les 

dones són les primeres 

víctimes de la desocupació, 

la precarietat i del 

repartiment desigual de 

la renda i la riquesa. A 

més, són les víctimes 

de la violència amb que 

la societat patriarcal 

s’acarnissa amb els més 

febles.

LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL

Quant a les actuacions d’àmbit estatal, som membres 

i promotors de la Confederació Intersindical (CI), un 

confederació de sindicats de tots els sectors i territoris 

de l’Estat espanyol. Ens coordinem territorialment i 

sectorialment en aquelles lluites que ens afecten i on la 

unió intersindical ens fa més forts per a negociar i per a 

mobilitzar-nos. A més, mantenim relacions solidàries i de 

col·laboració amb sindicats que no en formen part de la CI 

amb els quals compartim plantejaments sindicals, socials 

i polítics, o de model democràtic de funcionament. Tenim 

establertes cartes de relacions i d’unitat d’acció amb l’STEI – 

Intersindical de les Illes Balears i Intersindical Alternativa de 

Catalunya. També participem en les trobades del sindicalisme 

alternatiu, mantenim relacions bilaterals o multilaterals 

amb sindicats de divewrsos territoris i nacions de l’estat com 

Euskal Herria, Galizwa, Andalusia, Canàries… i formem part 

de plataformes de carácter social i sindical com les Marxes de 

la Dignitat.

En l’àmbit internacional formem part de xarxes sindicals 

com la Xarxa Europea de Sindicats Alternatius i de Base, 

la Internacional de l’Educació, el Fòrum Iberoamericà 

de l’Educació, Alter Summit, la Xarxa Mundial dels 

Drets Col·lectius dels Pobles… i col·laborem en algunes 

actuacions i sectorials de la Federació Sindical Mundial. 

També promovem la col·laboració amb sindicats germans 

a l’Amèrica Llatina, però també amb Turquia o Palestina, i 

amb sindicats alternatius de tota l’Europa comunitària, com 

ara Grècia, França, Itàlia, Suïssa o Portugal.


