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CONSTRUIR
UN SINDICALISME
ALTERNATIU

Més atur i ocupacions precàries,
desmantellament i privatització creixent
dels serveis públics. El neoliberalisme
ataca de manera crua unes classes
treballadores ja colpejades per la
crisi i cada volta més fragmentades
i disperses. El nou escenari laboral i
social obliga a repensar un sindicalisme
que, basat en l’autoorganització de la
gent, busque respostes globals. La
memòria dels moviments assemblearis,
les lluites contra les precarietats i la
pobresa, o els reptes de l’ecofeminisme
ens esperonen a avançar cap a un
sindicalisme més dinàmic i solidari,
capaç de recompondre el teixit social i
d’oferir un espai organitzat i obert per a
crear dinàmiques transformadores.
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EDITORIAL
Quins sindicats per al segle XXI?

H

i ha una important franja de la
ciutadania que desconfia dels
sindicats, en particular dels
coneguts com a ‘majoritaris’. Ho
asseguren els estudis sociològics, ho diu la
gent damnificada per les darreres reformes
laborals, la que cobra sous de misèria,
les persones aturades que han deixat de
percebre ajudes, les que no troben treball o
les que ho fan amb unes penoses condicions
laborals. Les lluites recents de les cambreres
de pis o dels repartidors amb bici són una
bona mostra de les noves formes d’expressió
del conflicte amb què treballadores i
treballadors sobreexplotats decideixen pel
seu compte organitzar-se al marge del

La fragmentació i
dispersió de la classe
treballadora, ha generat
situacions conflictives
en múltiples sectors i ha
configurat un nou escenari
laboral ben complex

ALL
Al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que l’1-O va
ordenar la irrupció de les forces
policials en escoles i instituts de
Catalunya per confiscar urnes i
paperetes, trencant portes, provocant destrosses, causant més de
huit-cents ferits i sense respectar
ningú, ni infants ni gent major.

OLI
A tota la comunitat educativa catalana, pares i mares, professorat,
alumnat, veïnes i veïns de distinta
edat i condició social, que es van
mobilitzar i van donar una gran
lliçó de pau i civisme, en consonància amb la convivència, la llibertat, el respecte, la tolerància i
altres valors propis de la institució
escolar.

sindicalisme més institucional. Altrament,
també hi ha col·lectius precaritzats, com el
professorat interí del País Valencià, que des
del primer moment van decidir organitzarse conjuntament amb organitzacions
compromeses amb la seua lluita.
L’extraordinària fragmentació i dispersió
de la classe treballadora en els últims anys,
com a conseqüència de l’ofensiva neoliberal
i els accelerats canvis del capitalisme, ha
generat situacions conflictives específiques
en múltiples sectors i ha configurat un nou
escenari laboral ben complex que no deixa
d’experimentar variacions. Aquesta nova
realitat ens brinda l’oportunitat de repensar
el nostre projecte sindical, hereu humil de les
lluites i les organitzacions obreres sorgides
amb la primera Revolució Industrial.
Per a contribuir a aquest repte, els primers
textos del dossier que presentem defineixen
l’escenari econòmic i social i repassen el
moviment sindical en l’ensenyament valencià
i les lluites dels col·lectius més castigats;
emmarquen l’estratègia i els efectes del nou
capitalisme i reflexionen sobre el sentit de la
precarització en les societats contemporànies.
Sindicats d’ensenyament que treballen
en altres contextos i amb problemàtiques
singulars ens presenten les seues
experiències i mobilitzacions a l’Argentina,
Grècia i Chicago (EUA). Membres destacats
de diverses plataformes ens expliquen com
s’han organitzat les lluites dels repartidors
amb bici de Catalunya, com funciona la
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i quin
ha sigut l’abast de les marxes per la Dignitat
a l’Estat espanyol. Altres textos aprofundeixen

monogràficament en pilars bàsics que, com
l’ecologisme, el feminisme i el precariat,
són cabdals, en el nou escenari de la
globalització, per a bastir un sindicalisme
renovat. Dos docents, un flamant jubilat i
una jove, conversen i rescaten les seues
respectives experiències com a sindicalistes,
i reflexionen sobre les dinàmiques i els canvis
que, segons ells, es podrien mamprendre.
Les pàgines del dossier conclouen amb una
mostra de documentació escrita i audiovisual
sobre aquests temes i una informació amb
infografies sobre el nostre model organitzatiu.
Hi ha qui voldria soterrar el sindicalisme
i ballar sobre la seua tomba, però ves per
on, al caliu de les agressions del capital,
han sorgit organitzacions que defenen els
drets laborals i socials i estan basades en
l’autoorganització de la gent. Què són, sinó,
els sindicats? La memòria del sindicalisme
assembleari en l’ensenyament, les diverses
formes d’expressió dels conflictes laborals i
els ensenyaments de l’ecologia i el feminisme
ens esperonen a buscar respostes globals
i a avançar cap a un sindicalisme renovat,
capaç d’implicar les classes treballadores
i d’oferir-los un espai organitzat i obert per
a bastir col·lectivament noves dinàmiques
transformadores.

La memòria del
sindicalisme assembleari,
les diverses formes
d’expressió dels conflictes
laborals, l’ecologia i el
feminisme ens esperonen
a buscar respostes globals
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CRISI GLOBAL, OFENSIVA NEOLIBERAL, AGRESSIONS LABORALS

UN NOU SINDICALISME
SOCIAL I ALTERNATIU
Hi ha sindicats que han renunciat a la confrontació amb el capitalisme
i han fet concessions en uns “pactes socials” que debiliten una classe
treballadora cada dia més precaritzada. Però hi ha un altre model que
practica un sindicalisme renovat que desborda l’estricte marc laboral,
es vincula a les lluites socials i qüestiona el mateix sistema.
Rafael Miralles
Lucena
Cap de redacció d’Allioli

D

avant la crisi econòmica, social i
ecològica dels darrers anys i els
atacs del neoliberalisme en distints
fronts –condicions de treball,
serveis públics, sistemes de pensions...– el
moviment obrer i el sindicalisme necessiten
establir noves estratègies per a enfrontar-se
a l’ofensiva i construir un teixit solidari amb la
gent que més pateix. A la contradicció entre
capital i treball, s’hi ha afegit el conflicte entre
la mateixa existència del sistema econòmic
i social i l’equilibri de la biosfera. En el segle
XXI, un model alternatiu de societat amb
una visió feminista i respectuosa amb les
necessitats de la majoria de la humanitat ha
de respondre als reptes de la transformació
en tres dimensions, la biològica, la social i
l’econòmica.
Hi ha qui afirma que els canvis en
l’estructura de la classe treballadora, com
la fragmentació, la divisió, la precarització
i l’aparició de nous sectors socials, han
provocat el final del proletariat. La paradoxa
és que, sense entrar en aquest debat, la gent
que ara es veu forçada a vendre la seua força
de treball, manual o intel·lectual, és la més
nombrosa en la història de la humanitat.
Encara que només siga per això, s’imposa
una reflexió sobre la vigència d’un determinat
tipus de sindicalisme que amb la signatura
de pactes socials ha acceptat la lògica del
capitalisme i ha renunciat a la confrontació
amb el sistema.
Les direccions d’aquests sindicats
majoritaris han fet concessions inacceptables,
amb acords amb governs i patronals que han
debilitat la lluita contra la precarització de les
condicions de treball i de vida de la majoria de
la població, el desmantellament de l’estat del
benestar i la privatització dels serveis públics.
Hi ha, però, altres sindicats no plegats a
l’ofensiva del capital, a més de moviments
socials, que davant d’aquest panorama han
impulsat importants iniciatives –PAH, marxes

de la Dignitat, marees...– que mostren que
és possible fer les coses d’una altra manera,
amb nous tipus de mobilitzacions, de models
organitzatius, de sistemes de comunicació,
de relacions entre sindicats i moviments...
Aquestes lluites ens ensenyen que la
convergència solidària entre agents socials
plurals ajuda a explorar altres camins per a
respondre a la crisi i fixar nous marcs que
serveixen per a aprendre i avançar.
Però a més d’atendre les lluites i
mobilitzacions a curt termini el moviment
sindical ha d’abordar un altre treball, potser
més ambiciós i complex: definir quines poden
ser les alternatives al model de societat
que patim. Són dues esferes, la intervenció
pràctica i el debat estratègic a llarg termini,
dialècticament articulades i que no s’haurien
de separar. Es tractaria de ser àgils i
determinants en la resposta a les agressions
de cada dia, però també de ser capaços de
recompondre una consciència i un teixit social
perquè la gent més castigada s’hi identifique
com a part interessada i trenque els vincles
que l’encadenen al sistema. Entre tots i totes
som majoria, però és imprescindible que
tinguem consciència de ser-ho.

NOVES MANERES I ESTRATÈGIES
En la lluita contra la desigualtat econòmica i
social podem preguntar-nos algunes coses.
Per exemple: han de canviar els sindicats per
a resistir i respondre de manera més efectiva
als atacs del neoliberalisme i encapçalar les
lluites laborals? Per què fer vaga hui dia està
mal vist per algunes companyes i companys
de treball? Per què la paraula sindicalista té
en alguns àmbits una connotació despectiva?
Per què des dels moviments socials hi ha
poc interés per les qüestions sindicals? Per
què la majoria de la gent jove, els autònoms
i la gent precaritzada, no troba un sindicat al
qual afiliar-se? El sindicalisme “alternatiu”

és més útil per a aconseguir drets laborals?
Una observació atenta a la realitat social ens
aporta respostes, encara que provisionals, a
algunes qüestions.
En els últims anys hem assistit a
l’eclosió de plataformes, noves formes
d’autoorganització encabotades a defendre
els drets laborals i socials en sectors
socials afeblits: cambreres d’hotels,
manters, teleoperadores telefòniques,
músics de carrer, repartidors amb bici,
vigilants d’aeroports, falsos autònoms...
En l’ensenyament tenim docents interins,
associats d’universitat i un variat repertori de
treballadores i treballadors precaritzats.

CRISI D’IDENTITAT
Les lluites laborals clàssiques –les
concentracions a les portes dels centres
de treball, les vagues testimonials d’un o
dos dies, les manifestacions amb els seus
rituals, els discursos del Primer de Maig–,
són relativament previsibles i tenen a hores
d’ara una modesta influència social. A les
organitzacions sindicals els costa seduir
moltes persones dinàmiques, activistes
socials, militants de la nova esquerra... Molta
gent jove que, en canvi, sí que es mobilitza
pel 15 M, contra la LOMQE i les revàlides o
contra els desnonaments.
Hi ha una crisi d’identitat dels sindicats?
Han oblidat el seu caràcter sociopolític i les
dinàmiques participatives per a reforçar la
prestació de serveis i la gestoria laboral? Ha
augmentat la centralització i jerarquització
corporativa interna dels sindicats? S’ha
potenciat el pes de les elits sindicals i
enquistat la seua “professionalització”?
S’han reforçat la democràcia interna i les
dinàmiques assembleàries? Quines poden
ser ara les unitats més eficients per a la
representació i l’acció sindical: el centre de
treball, la població, la comarca...? Aquests
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podrien ser alguns punts oberts per a
enllestir un programa de reflexió, debat i
regeneració.
Un teòric social britànic com David Harvey
assenyala que “davant del creixement de les
faenes temporals i precàries és complicat
intentar que els nous treballadors militen en
una organització permanent”. Els sindicats,
doncs, haurien de pensar altres maneres
d’adaptar-se a aquestes condicions. Un
mecanisme pot ser l’ús de les xarxes socials
per a coordinar accions simultànies en
diferents espais de treball, localitats o, fins i
tot, comarques o països. “Està costant molt
que els sindicats tradicionals entenguen que
la seua tasca no va dirigida només als seus
afiliats, sinó a tota la classe treballadora”.
Es tractaria, per exemple, d’identificar
àmbits on puguen esclatar els conflictes i
on, consegüentment, es puguen presentar
noves formes de solidaritat i suport entre les
víctimes de les agressions.
“Els sindicats han de modificar
enormement les seues formes de funcionar”,
a través de la formació de quadres
sindicals, de la incorporació de nova gent
a l’organització, de nous lideratges i d’un
major ús militant de les xarxes socials
d’Internet. Tota aquesta nova acció ha d’anar
acompanyada d’una visió “més social, més
transversal, més del tipus de ‘marea’ que del
tipus fàbrica”. Aquestes paraules concloents
resumeixen la visió de Joan Subirats,
politòleg i expert en temes d’exclusió social.
Al fil d’aquest raonament, es tractaria també
d’impulsar una politització del moviment
obrer organitzat i d’avançar en les formes
assembleàries i democràtiques per a atraure
i vincular sindicalment la joventut i les capes
més desfavorides i colpejades per la crisi.
Guy Standing, cofundador de la Xarxa
Mundial per la Renda Bàsica, aposta
per organitzacions polítiques i sindicals
progressistes basades en el precariat,

davant de problemes sectorials
que es pateixen de manera
individual però que, una vegada
articulats, esdevenen problemes
col·lectius i polítics. És cert que
les lluites recents d’alguns dels
sectors ultraprecaritzats s’han
basat en la memòria dels moviments
sindicals i de lluites passades, però
també ho és que aquestes lluites han crescut
ben apegades a la seua realitat més pròxima,
atentes a la diversitat econòmica, de gènere,
cultural, ètnica i social pròpia de les noves
classes treballadores.
A una organització sindical que davant
la crisi global aposte per redefinir la pròpia
identitat se li presenta l’oportunitat de (re)
pensar formes organitzatives que recuperen
principis com els d’autonomia i contrapoder,
a partir de nous dispositius de “sindicalisme
social”. Les aliances establides en les lluites
del sindicalisme i les diverses plataformes
contra les precarietats, la pobresa i l’exclusió
social poden ser una excel·lent base de
partida per a qüestionar els estrets límits
una “classe”, segons ell, que és el 40%
de la població de l’Estat espanyol: “Si un
moviment del precariat poguera mobilitzar, el
precariat guanyaria!”. La seua aposta implica
atendre aquells nuclis sindicals de base
que comencen a acostar-se als àmbits més
precaritzats entre les classes treballadores i
que estan allunyats de l’afiliació sindical més
tradicional.
Però en un paisatge social tan heterogeni
com l’actual, amb contínues manifestacions
de precarització i dispersió, recompondre
els imaginaris compartits i conformar
noves formes organitzatives autònomes
representarà un esforç titànic. Els espais de
lluita que caldrà inventar reclamen noves
formes sindicals de contrapoder social.

QUIN NOU SINDICALISME?
Potser el mateix terme sindicalisme haurà de
desbordar els àmbits convencionals i penetrar
en noves formes de supervivència i treball no
recloses a l’estricte món laboral. Hi ha qui
defineix aquest tipus d’atenció cap al món de
la precarietat com a “sindicalisme social”, un
conjunt de dispositius col·lectius destinats
a lluitar contra els problemes laborals,
d’habitatge i socials, un mètode de treball
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institucionals i obrir un nou cicle que impulse
una revolució democràtica en un altre
escenari sociopolític. Potser el principal
desafiament del moviment sindical ara
mateix és oferir un espai organitzat i obert
al conjunt de la classe treballadora des d’on
bastir un moviment plural i autènticament
transformador per a reconstruir la
democràcia des de baix, amb tothom i per a
totes i tots.

Per a saber-ne més
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CONTRA L’INDIVIDUALISME,
SINDICALISME SOLIDARI
La desindustrialització, la divisió de les
unitats productives, els canvis tecnològics,
la globalització i, sobretot, la voluntat
dels poders econòmics de minimitzar els
“costos laborals” que les lluites sindicals
havien aconseguit en dècades anteriors
han configurat un espai fragmentat des
del punt de vista de la producció amb un
col·lectiu desagregat de treballadores
i treballadors que tenen ocupacions
inestables, gent a la qual potser li costa
trobar un sindicat on afiliar-se.
Davant d’aquest panorama complex,
un sociòleg, César Rendueles, reconeix
que l’enemic és molt fort: “Un dels
espais fonamentals conquerits pel
capitalisme és el treball. La victòria
del neoliberalisme ha estat molt més
profunda del que moltes vegades

pensem”. El precariat no es caracteritza
per la intermitència en el treball o pels
salaris baixos, cosa que ja coneixia el
proletariat clàssic, ens diu Rendueles,
sinó “per no tindre el suport d’una
comunitat laboral solidària. Hui
interioritzem els conflictes laborals en
termes de patiment subjectiu i busquem
mecanismes de defensa individuals”.
Abans, el sindicalisme disposava del
suport d’una forta riquesa social, recorda
el professor, “xarxes de suport mutu,
comunitats solidàries que van permetre
un desenvolupament organitzatiu molt
vigorós. Sense aquestes xarxes de
solidaritat, els sindicats es converteixen
en carcasses buides que intervenen en
els pocs espais de treball més o menys
estables i protegits”.
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STEPV, MÉS DE 40 ANYS DE MOBILITZACIONS
LABORALS I EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA

LES ARRELS D’UN
SINDICALISME
TRANSFORMADOR
Un sindicat autònom arrelat al País i una escola pública i
valenciana. Ambdós senyals d’identitat han vertebrat la
que hui és l’organització hegemònica de l’ensenyament
valencià, forjada des del primer postfranquisme a força
d’intensos debats i lluites, negociacions i exigències
legals, pluralitat ideològica i compromís sociopolític.

Joan Blanco Paz
Mestre jubilat,
exdirector d’Allioli

STEPV no ha refusat el seu
posicionament sociopolític.
En moltes ocasions hem
exigit canvis i en altres
hi hem participat, però
mai no hem donat xecs
en blanc a ningú

C

om pot un sindicat mantindre la
vigència del seu missatge més de
quaranta anys després de la seua
creació? Com ho ha pogut fer en
un medi hostil al sindicalisme autònom i
assembleari? Com ha estés la seua influència
dins i fora de l’ensenyament?
Si acceptem que una organització existeix
perquè hi ha gent darrere, STEPV existeix
perquè milers de treballadores i treballadors
han volgut que siga així. Des del primer dia
hem desplegat multitud de propostes en
mobilitzacions i negociacions, la majoria
relacionades amb l’ensenyament i altres
amb qualsevol mobilització social: la lluita
per un País Valencià més lliure, per la pau, la
solidaritat, la sostenibilitat i tantes altres.
Vam nàixer en un temps en què totes les
il·lusions semblaven possibles. La nostra
il·lusió era construir una escola pública i
valenciana i un sindicalisme amb senyals
d’identitat ben definits, forjats en llargs
debats en un muntó d’assemblees...
És difícil resumir en unes poques línies
reflexions i propostes desplegades en
dècades, tampoc no n’és objecte d’aquest
article l’enumeració completa i detallada. Hi
ha arrels relatives a la manera de relacionar-

se amb els treballadors i treballadores,
l’exercici del binomi negociació-mobilització,
la intersindicalitat, la gestió educativa, la
defensa dels drets de les persones, la visió
feminista del món... Ací, però, destacarem
només algunes iniciatives que integren els
nostres referents i que expliquen en gran
manera com som i per què som així.

UN MODEL SINGULAR
Veníem de la llarga nit del franquisme i
tot estava per fer. El sindicalisme tenia
particularitats derivades de la persecució
i la clandestinitat, un sindicat entés com
a moviment, amb estructures fixes poc
desenvolupades. No teníem cap referència
política determinada i les assemblees en
els diferents territoris eren la casa comuna
de tots els corrents que lluitaven per la
democràcia. Debat a debat, al llarg del País
vam configurar un sindicalisme autònom,
sense dependències, assembleari en la presa
de decisions, plural i unitari, identificat amb
la resta de la classe obrera, profundament
progressista i solidari. I de comarques, amb el
País Valencià com a marc territorial.
En aquest camí vam passar per sindicats de

sector (EGB, Batxillerat, Privada), provincials
(STEC, SATE, STEA), fins a constituir en el
Congrés de 1979 una federació de sindicats
que l’abril d’aquell mateix any es convertí en
un sindicat únic de país.
El debat també es va fer en altres territoris
de l’Estat per configurar un moviment
que, des de la més radical sobirania
territorial de l’organització valenciana,
confluïa de manera efectiva en un model
profundament confederal, quasi únic a escala
estatal. D’aquest model va nàixer la Unió
Confederal del Sindicats de Treballadors de
l’Ensenyament (UCSTE), que continua vigent
–ara, Confederació d’STES–, en el si de la
Confederació Intersindical.

DIVERSES BANDERES
Teníem moltes reivindicacions laborals. En un
principi, amb la successió de mobilitzacions
arreu de l’Estat –les vagues del Magisteri de
1973 i de 1976, origen de la Coordinadora,
predecessora dels STES– les demandes
eren moltes: la lluita contra la divisió del
professorat en múltiples estaments; la
demanda de participació de docents, pares,
mares i alumnat en la gestió educativa; el
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del conjunt del col·lectiu. Sempre hem dit
que aconseguir l’estabilitat i l’accés era una
reivindicació de tot el professorat, no només
d’una part.

NEGOCIACIÓ AUTONÒMICA
Vam nàixer en un moviment estés per tot
l’Estat, però el nostre àmbit vital va ser, des
del començament, el País Valencià. En alguns
casos per conviccions ideològiques, en altres,
des de la renovació pedagògica o la defensa
de la llengua, per l’arrelament a la comarca,
les seues gents i les característiques socials...
Totes compartíem la mateixa motivació
perquè enteníem que l’autonomia, la cultura
pròpia i el compromís amb la renovació eren
indestriables.
En 1982 es va aprovar l’Estatut
d’Autonomia i, partint de zero, es va
constituir una administració que gaudia
de competències plenes en matèria
d’educació. Tots els sindicats no van valorar
ni comprendre la nova situació. Altres no
van entendre que el nou espai era diferent
del que havia gestionat fins aleshores el
Ministeri d’Educació, un fet que obria l’àmbit
de la negociació i l’acció sindical a casa
pròpia. El nou marc negociador amb la
Conselleria permetia abordar problemàtiques
anteriorment ignorades.
L’hora de la veritat per a STEPV va arribar
en la vaga estatal de 1988, la més llarga en
la història de l’ensenyament. La paràlisi en
les negociacions a Madrid va ser desbordada
en un acord global al País Valencià, el primer
d’aquestes característiques en una comunitat
autònoma. Va ser un gran moment per a
demostrar la coherència i la determinació per
a enfrontar-nos a les proves més difícils d’una
conjuntura complexa en què calia palesar
la vigència d’uns principis sindicals que fins
aleshores només s’havien plantejat en el pla
de la teoria.

PLURALISME I AUTONOMIA

dret a l’exercici de la representació sindical;
el reconeixement de les hores lectives de
la resta de l’horari; el reconeixement a
la dedicació plena i opció a l’exclusiva; la
retribució salarial igualitària; el nou sistema
d’accés a la docència pública; la jubilació
digna; la gratuïtat total de l’ensenyament;
la inserció de l’escola en la realitat
sociolingüística de cada nacionalitat...
Moltes exigències mantenen la validesa
i apareixen de manera reiterada entre les
reivindicacions del professorat i en els intents
d’algunes administracions de reordenar les
plantilles per configurar una carrera docent
jerarquitzada amb diferències de treball,
salaris i condicions laborals. El cos únic
d’ensenyants, una reivindicació constant en
els primers anys, ha servit de guia permanent
per a encarar el treball posterior.
Si un sindicat és “una agrupació de
treballadors i treballadores destinada a
la defensa dels drets i dels interessos
econòmics i laborals dels seus membres”,
STEPV és molt més que això, perquè
les nostres demandes han anat sempre
acompanyades de la voluntat de renovació
i transformació de l’escola, entesa com a
servei públic, en el marc d’una educació al

servei dels éssers humans, recuperadora i
normalitzadora de la llengua pròpia perquè
l’escola havia de ser també valenciana, i en
confluència constant amb el teixit social i
cívic del País, amb un compromís ferm en la
defensa de les seues necessitats i demandes.

CONTRA LA PRECARIETAT
Sempre hem considerat que tot el professorat
havia de tindre els mateixos drets i
obligacions, amb independència de la seua
situació administrativa. Si reclamem una
estabilitat i un sistema d’accés just és perquè
la reivindicació no s’ha resolt encara de
manera satisfactòria. Hem continuat defenent
el treball i els drets del professorat interí
–tan involuntàriament inestable– i amb el
qual ha jugat tantes vegades l’Administració
educativa.
Tot i la sensació d’estar “en el mateix
lloc de sempre”, el camí recorregut ha sigut
llarg. Només cal recordar com en els anys
setanta no hi havia borses de treball i les
contractacions de les substitucions es feien
de manera directa i indiscriminada des de
les direccions dels centres i les direccions
territorials. Volíem que l’accés es fera per

llistes públiques, regulades i gestionades
democràticament i vam guanyar la batalla.
S’hi va aconseguir un sistema regulat d’accés
i d’ordenació que, encara que millorable,
ha aportat seguretat al col·lectiu. Així,
de manera diferent del que ha passat en
altres territoris de l’Estat, s’ha mantingut
–a vegades amb molt d’esforç– l’ordenació
durant els anys. La clau ha sigut molt sovint
la mobilització, però també la via judicial
o la combinació d’ambdues. Així, hem
guanyat el dret a cobrar el mateix salari –hi
ha qui no recorda que el professorat interí
cobrava el 80% de les retribucions bàsiques
o complementàries, segons l’època–.
També hem aconseguit el dret a l’accés a
la formació, a percebre triennis i sexennis.
Finalment tenim garanties de no ser
despatxats ni rebaremats...
El camí ha sigut llarg, però continua vigent
l’antiga reivindicació forjada en la lluita contra
les oposicions com a sistema d’accés a la
funció docent. Hem treballat per la menor
discriminació possible en cada moment i per
l’estabilitat més gran del col·lectiu. Ens hem
esforçat per ser coherents, una aspiració
que a voltes ha sigut difícil d’aconseguir
pels intents d’acurtar les dreceres al marge

Al llarg de quaranta anys, per aquesta
organització han desfilat persones de diverses
sensibilitats polítiques, socials i personals.
Les diferències, però, mai no han entrebancat
el treball sindical, sinó que li han atorgat
un valor singular. Això explica la vigència i
l’èxit del model. Hem promogut una cultura
organitzativa que prioritza la cerca del
consens, la resolució dialogada i la integració
de les diferències.
En relació amb les administracions –en la
Moncloa i en la Generalitat– hem vist passar
governs de diferents colors, amb propostes
a vegades pròximes i altres vegades ben
oposades. En dos moments històrics hem
explicitat un major compromís. El primer, en
1982, amb la victòria del PSOE, en què vam
valorar els seus compromisos electorals,
especialment en els serveis públics. El més
recent, en 2015, per congratular-nos amb
el canvi d’una Generalitat que havia estat
paralitzada per les polítiques del PP. En funció
de la realitat de cada moment, STEPV no ha
refusat el seu posicionament sociopolític. En
moltes ocasions hem exigit canvis i en altres
hi hem participat, però mai no hem donat xecs
en blanc a ningú.

Per a saber-ne més
BLANCO, J. (coord.) (2010). 35 anys fent camí. El
sindicalisme autònom i assembleari en l’ensenyament
al País Valencià. València, STEPV.
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CONSTRUIR ESPAIS EMANCIPADORS I ALTERNATIVES SOCIALS I COL·LECTIVES

NEOLIBERALISME,
PENSAMENT ÚNIC I
DESPOSSESSIÓ DELS
BÉNS COMUNS

Els portaveus del model dominant insisteixen que no serveix de res
qüestionar un neoliberalisme que no té cap alternativa. El canvi de
sistema, diuen, no és possible. Però davant d’un capitalisme cada
vegada més depredador, cal obrir el pas a altres lògiques i iniciatives
socials i col·lectives que basteixen nous espais emancipadors.

Andreu Tobarra
Sánchez
Departament de Sociologia
i Antropologia Social,
Universitat de València

E

l terme neoliberalisme defineix
la nova orientació de les elits del
sistema capitalista que arranca
a partir de la darreria dels anys
seixanta i la dècada dels setanta del segle
passat. Amb el neoliberalisme s’encunya
un projecte que abasta un canvi en el camp
de les idees i també una estratègia política
i una modificació de les condicions laborals
i socials. Es tracta de frenar alhora els
moviments revolucionaris i d’oposició,
estesos en distintes parts del planeta, i la
seua influència. El neoliberalisme, iniciat en
dos dels principals centres del capitalisme
mundial, els Estats Units i la Gran Bretanya,
és el model global amb què es presenta un
sistema capitalista estés pràcticament per tot
el món en els últims cinquanta anys.
L’arribada de Reagan a la presidència dels
EUA i la de Thatcher al Regne Unit, però no
només això, assenyalen l’inici d’aquest cicle

neoliberal, que quasi dues dècades més tard,
amb la caiguda del bloc de l’Est, consolida el
projecte. Conclouen així els anomenats “trenta
gloriosos”, els anys posteriors a la Segona
Guerra Mundial, amb una millora clara de
les condicions de vida de les poblacions,
juntament amb un creixement econòmic que
semblava incessant fins a l’esclat de la crisi
econòmica dels anys setanta, quan el món
inicia un període de llarga recessió.
La primera definició ideològica del
neoliberalisme la van fer en 1938 Ludwig
von Mises i Friedrich Hayek, dos exiliats
austríacs que rebutjaven la democràcia
social –el New Deal de Franklin Roosevelt i
el desenvolupament gradual de l’estat del
benestar britànic – perquè la consideraven
una expressió col·lectivista, com el
comunisme i el nazisme. “Em sent més a prop
d’una dictadura neoliberal que d’un govern
democràtic sense liberalisme”, va assegurar
Hayek en una visita al Xile de Pinochet.

“NO HI HA ALTERNATIVA”
Quines característiques defineixen el projecte
neoliberal? En la majoria dels seus aspectes
clau el projecte respon a un mateix patró. Amb
independència del país o fins i tot del continent
on ens situem, es manté el model social
neoliberal i les pràctiques que comporta.
Pel que fa a la construcció ideològica,
resulta inútil oposar-se al model dominant de

les nostres societats, no té sentit qüestionar
res perquè no hi cap alternativa: el canvi no és
possible. Aquest és precisament el missatge
que reiteren els portaveus neoliberals.
Entre l’argumentari utilitzat per a
fonamentar, reforçar i inculcar aquesta
idea en les poblacions, hi ha un parell de
referències paradigmàtiques:
1. “No hi ha alternativa”, el lema utilitzat
i popularitzat per Margaret Thatcher i repetit
fins a la sacietat. El sentit és inequívoc:
el capitalisme no té alternativa i això es
concreta en els aspectes fonamentals que
engloben el sistema, la mundialització, la
desreglamentació i la privatització de l’esfera
pública i l’eliminació dels sistemes de
protecció existents, amb l’absoluta primacia
dels mercats.
2. Francis Fukuyama anuncia en
1989 la fi de la història: no són possibles
formes d’organització social diferents de
la democràcia liberal. No hi ha cap horitzó
social cap al qual es puga avançar més
enllà d’aquest sistema polític i econòmic.
Tanmateix, l’autor de La fi de la història i
l’últim home (1992) rectifica en 2004: “Si
reorientem la nostra perspectiva des de la
política i l’economia contemporànies cap
a temes més filosòfics, veurem que hi ha
desenvolupaments que es perceben a simple
vista sobre el final del segle XX i que podrien
acabar definitivament amb la història humana,
però no de la manera que jo suggeria”.

Aquesta forma de pensar associada
indissolublement al neoliberalisme ha
impregnat tots els àmbits de la societat
i ha sigut encertadament definida com
el “pensament únic”. Encara que la seua
primera formulació cal atribuir-la a
Schopenhauer fa vora de dos-cents anys,
la difusió del terme correspon a Ignacio
Ramonet que, en un editorial en Le Monde
Diplomatique (1995), defineix el pensament
únic com la ideologia que acompanya el
neoliberalisme i que es pretén natural i
inqüestionable.
Per descomptat, l’ofensiva ideològica
del neoliberalisme abasta més aspectes,
com ara la culpabilització dels perdedors i
l’embelliment de les elits. En aquest sentit, cal
considerar dues orientacions. La primera, que
referma les bondats de premiar els més rics i
poderosos: l’economia no funciona perquè els
rics no són prou rics i els pobres no són prou
pobres. Així, com més ric siga qui se situa
sobre el vèrtex de la piràmide social, més gran
serà la pluja d’engrunes que es desprendran
de la seua riquesa i arribaran a la resta de la
societat. Tot i les evidències que desmenteixen
aquesta falsedat, els seus autors insisteixen
en el corol·lari que acompanya el mateix
discurs: reduir massivament els impostos als
rics que, al seu torn, provocarà més encara
l’empobriment del conjunt social. La segona
orientació es limita a responsabilitzar de la
situació les persones que se situen en les
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EL PENSAMENT ÚNIC,
SEGONS IGNACIO RAMONET
El pensament únic és, explica Ignacio
Ramonet, “una mena de doctrina
viscosa que, insensiblement, envolta
qualsevol raonament rebel, l’inhibeix, el
pertorba, el paralitza i acaba ofegantlo”. Ramonet considera les premisses
següents:
n Hegemonia absoluta de l’economia
sobre la resta dels espais socials.
Submissió del poder polític a
l’econòmic, amb la consegüent
pèrdua de control per part de la
majoria social.
n Menys sector públic i més mercat.
El mercat és la mà invisible capaç de
corregir totes les disfuncions social,
les asprors del capitalisme
n Mercats financers com a orientadors
i determinants en el moviment
general de l’economia.
n Importància de la competitivitat.
n Lliure canvi sense límits.
n Mundialització, en la seua accepció
economicofinancera.
n Divisió internacional del treball.
n Desregulació sistemàtica de
qualsevol activitat de caràcter social.
n Privatitzacions.
n Indiferència respecte al cost
ecològic.

parts més baixes de l’estructura social, en
afirmar que viuen a costa del treball i els
impostos de la resta de la societat.

POBRES I DISTORSIÓ DEL MERCAT
El neoliberalisme tanca així el cercle de les
justificacions ideològiques per fer passos
creixents en l’eliminació de prestacions i
protecció social, fins i tot als sectors més
desesperadament necessitats. En un món
governat per la competència, les persones
que cauen passen a ser perdedores davant
de la societat i davant d’elles mateixes. La
gent pobra es culpa del seu fracàs, encara
que no puga fer gran cosa per canviar
les circumstàncies que en determinen
l’existència.
En aquest context, tant les organitzacions
de la classe treballadora com la negociació
col·lectiva són considerades “distorsions del
mercat”, que dificulten una jerarquia natural
de triomfadors i perdedors. La desigualtat es
converteix així en una virtut: una recompensa
a l’esforç i una generadora de riquesa
que beneficia a tothom. Segons el discurs
neoliberal, l’aspiració d’avançar cap a una
societat més equitativa és contraproduent
i moralment corrosiva, atés que el mercat
s’assegura que tots reben el que mereixen.
La mercantilització creixent i insaciable
dels béns públics i comuns, inclosos els
immaterials, sobrepassa els espais de

l’educació, la sanitat i la cultura tradicionals
per a apropiar-se de la naturalesa, els gens
i les idees, a través de mecanismes de
confiscació com les patents.
A David Harvey, un teòric social
capdavanter, li correspon l’enunciat del
concepte d’“acumulació per despossessió”,
que explica com hi ha diverses formes amb
què uns pocs acumulen en arrabassar i
robar als altres membres de la seua societat.
La cadena Wall Mart, per exemple, obté
elevadíssimes taxes de benefici sobre la
base de la subcontractació a productors
xinesos, que al seu torn obtenen unes taxes
de benefici molt baixes. Un altre cas és el dels
milions d’habitatges desnonats amb un preu
molt baix i que són adquirits per grans grups
capitalistes que els mantenen a l’espera fins
que el mercat es recupere per a omplir-se
les butxaques. En ambdós casos es tracta
d’activitats especulatives, d’acumulació per
despossessió.

No té sentit qüestionar
res perquè no hi ha cap
alternativa: el canvi
no és possible. És el
missatge que reiteren els
portaveus neoliberals

Maneres d’“atracament directe” com
aquestes són també les retallades de les
pensions de jubilació o dels drets sanitaris.
Ho és també la qualificació d’onerosa de
l’educació, un bé gratuït produït per l’Estat:
els governs augmenten més i més un cost
que ha de pagar qui vulga estudiar, encara
que no dispose de recursos econòmics. Això
també és una economia de despossessió.

ESTUDIANTS ENDEUTATS
Als EUA, l’estudiantat s’ha endeutat fins al
punt de generar un enorme deute. L’educació
superior ha deixat de ser una garantia
d’accés a una ocupació ben remunerada per
convertir-se en el recurs per a fer front a
l’important deute acumulat durant el temps
dels estudis, un deute que creix de manera
imparable i que ha fet saltar les alarmes. El
deute estudiantil als EUA, en mans de 42,4
milions de persones, va pujar en 2016 a 1,3
bilions de dòlars. En el mateix període, un de
cada deu endeutats –4,2 milions– van faltar
als seus pagaments durant almenys nou
mesos. La Consumer Federation of America
assegura que hi ha 137.400 milions de crèdits
que es troben en impagament, un 14% més
que en 2015. Hi ha 3.000 persones que entren
diàriament en una situació d’impagament,
un total d’1,1 milions per any. La majoria són
estudiants de famílies amb baixos ingressos,
escolaritzats en centres amb pocs recursos i

que abandonen els estudis sense graduar-se,
una dificultat addicional per a saldar comptes.
El capital financer ha assolit un poder
depredador extraordinari contra les persones
i l’ecosistema, un poder que acumula
noves dimensions d’esclavitud i pobresa
assalariada en combinació amb la destrucció
de les condicions de vida de les poblacions.
El resultat d’aquestes llargues dècades
neoliberals és una societat impregnada d’una
colossal desigualtat que presenta un balanç
social colpidor, tant entre els països com en
el si de cada país. Davant d’aquest devastador
panorama, enfront de les insaciables lògiques
mercantilitzadores, s’imposa la necessitat
de lluitar contra la immobilitat del “no hi
ha alternativa” amb totes les iniciatives que
permeten construir espais emancipadors
i experiències de pràctiques socials i
col·lectives articulades des de paradigmes
alternatius com el feminista, l’ecologista o el
de l’economia solidària.

Per a saber-ne més:
Colectivo IOE. Barómetro social de España. https://
barometrosocial.es
HARVEY, DAVID (2007). Breve historia del
neoliberalismo. Madrid, Akal.
UDRY, CHARLES ANDRÉ (1997). “F. von Hayek: el
apóstol del neoliberalismo”. Viento Sur núm. 31.
http://vientosur.info/spip.php?article2616
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UN SINDICALISME OBERT A LES NOVES EXPRESSIONS DEL PROLETARIAT

EL PRECARIAT: CLASSE
SOCIAL O DEGENERACIÓ
CAPITALISTA?
Les estratègies del sindicalisme alternatiu passen de manera indefugible
per acostar-se a unes classes treballadores que pateixen formes cada
vegada més extremes de precarització. Aquest precariat, que no és
una nova categoria social, confirma més bé l’extensió de les condicions
precàries de treball al conjunt de les persones assalariades.
Andrés Piqueras
Professor de la Universitat
Jaume I de Castelló i
membre de l’Observatori
Internacional de la Crisi

L’

actual revolució cientificotècnica,
que és molt més que una revolució
industrial, no sols està modificant
de forma substancial el capitalisme,
sinó que afecta profundament els seus
fonaments. L’automatització en curs, que
combina els avanços en microelectrònica,
informàtica, biogenètica, nanotecnologia,
intel·ligència artificial, neurociència i robòtica
–la “Quarta Revolució Industrial”–, ja no
entra a complementar els éssers humans,
com quan les màquines feien el treball
físic i permetien a les persones realitzar el
treball intel·lectual i tot tipus de serveis, sinó
que substitueix també les seues funcions
neuronals.
Aquesta “revolució silenciosa”, però,
també està acurtant de manera accelerada el
temps socialment necessari de la producció
de mercaderies, la qual cosa condueix a
la caiguda sense fre de dos pilars clau del
sistema capitalista: 1) el valor –implicat
en el temps socialment necessari per a la
producció de les mercaderies–, un temps
abstracte que amb l’avanç científic tendeix al
mínim, i 2) el plusvalor o plusvàlua, perquè
la quantitat de treball humà per unitat de
producció és cada volta menor.
Aquests processos provoquen l’afonament
de les taxes de guany. En el marc d’unes
relacions socials de producció capitalistes
en què només una exigua minoria posseeix
el conjunt de les màquines, la reducció
del temps socialment necessari per a la
producció provocada pel desenvolupament
tecnològic no es tradueix en més temps lliure
proporcional i repartiment del treball, sinó
sobretot en l’expulsió d’éssers humans dels

processos productius. Per a intentar pal·liar
la pèrdua ocasionada per aquesta expulsió, es
produeix un sobretreball (sobreexplotació) de
les persones que encara en tenen. D’aquesta
manera, el preu de la força de treball

Per a una bona part de
l’assalariat, participar en una
vaga o afiliar-se a un sindicat,
per exemple, són iniciatives
cada vegada més excepcionals
s’estableix per davall del seu valor i resulta
més barat encara que el d’unes màquines que
amenacen de reemplaçar-la. La progressiva
precarització de la força de treball s’explica
per totes aquestes condicions.

PROCÉS DE PRECARITZACIÓ
Les conseqüències del fet que la taxa
d’explotació pal·lie la pèrdua de valor de
l’economia capitalista són d’enorme impacte
per a la població. El procés de precarització
es manifesta en l’abast i la intensificació,
entre altres, dels següents factors del mercat
laboral: a) la temporalitat; b) la importància
de les modalitats de treball sense relació
contractual ni (sovint) salarial; c) l’extensió
creixent dels “falsos autònoms”; d) l’enorme
dimensió de l’economia submergida; e)
les pitjors condicions laborals en aspectes
com els baixos salaris, el desajust entre
la formació adquirida i el lloc de treball
exercit (subocupació), la prolongació de la

jornada laboral (sovint sense compensació
econòmica) i la flexibilitat horària, així com la
incidència elevada de la sinistralitat laboral; f)
el menor accés a la protecció social, i g) una
tutela col·lectiva debilitada per la retallada
de drets protegits per normes internacionals:
la llibertat sindical, la negociació col·lectiva
i la protecció contra l’assetjament i la
discriminació.
Aquestes condicions es tradueixen en la
flexibilització contractual i la consumació
de treballs multiús, a la carta, amb salari
o sense, o amb una relació salarial més
fragmentada i parcial. Les condicions
laborals es deterioren tant i arriben a ser tan
miserables que la força de treball queda cada
vegada més impossibilitada d’organitzar la
protesta contra la seua situació. Per a una
bona part de l’assalariat, participar en una
vaga o afiliar-se a un sindicat, per exemple,
són iniciatives cada vegada més excepcionals.
Més encara, la població assalariada
ultraprecaritzada queda en condicions de
constituir-se en exèrcit de reserva d’ella
mateixa. Contractada i acomiadada a
discreció, abordarà cada nova relació laboral
amb un llistó reivindicatiu més baix, amb un
major nivell d’acceptació laboral. Amb això,
el sentit clàssic que introduïa el concepte
de “lumpenproletariat” perd significat, en
generalitzar-se les característiques que li
eren pròpies.
En contra del que sostenen portaveus de
distintes escoles i orientacions ideològiques,
aquest “precariat” no constitueix una nova
categoria ni molt menys una nova classe
social sinó que ratifica la tendència a
estendre les condicions precàries a totes les
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capes i expressions de l’assalariat, tant les
qualificades com les no qualificades. Les
condicions de flexibilització, la desregulació,
la inseguretat, la pèrdua de la trajectòria
professional... que suposadament afecten
aquesta condició, no són factors externs
sobrevinguts sinó condicions dictades per
les dinàmiques pròpies a què duu el mode
de producció capitalista. La precarietat, que
no pot ser alhora una condició o categoria
sociolaboral i un subjecte social, està unida
a la sobreexplotació, que implica que el valor
de la força de treball està per davall dels
béns necessaris per a mantindre-la amb
vida. El precariat, per tant, no s’oposa al
proletariat –la població deixada històricament

sense mitjans de producció o sense els
suficients per a poder viure per ella mateixa,
sense necessitat de treballar per a altri
o d’autoexplotar-se i no dependre de les
directrius de tercers.
Una bona part del proletariat,
especialment en les formacions socials de
capitalisme avançat, va compensar la pèrdua
de mitjans de vida a través de les lluites que
van donar lloc a un estat social (del benestar),
amb un conjunt de serveis transformats en
drets, que li van atorgar en alguna mesura la
seguretat que la falta de mitjans de producció
li havia llevat.
L’actual precarització no és, doncs,
sinó una reproletarització del conjunt de

la ciutadania. Entés així, el precariat és la
condició a què el capitalisme degeneratiu
tendeix a deixar l’assalariat, més que una
condició distinta d’aquest últim. Encara
més, el precariat fa que cada vegada hi haja
més expressions del treball al marge de la
relació salarial, o que augmenten les seues
condicions excepcionals.

UNA ALTRA FORÇA DE TREBALL?
La permanent caiguda històrica de la taxa
de guany, també condueix de manera
progressiva a incrementar i estendre
l’explotació fora de la relació salarial i fa
créixer el treball no remunerat.

11

Ací cal comptar no sols el treball que les
persones duen a terme –hores extres no
pagades, molt del temps treballat a través de
contractes en formació, treball de becaris,
etc.–, sinó el que realitzen per a valorar-se
elles mateixes en el mercat laboral o per a
assistir a entrevistes, desplaçar-se a la cerca
d’oportunitats, connectar-se, estar al dia...
Aquestes circumstàncies, descrites com
d’ocupació precària i desocupació activa,
tenen a veure amb l’àmplia combinació que hi
ha per tot arreu de formes d’explotació amb
ocupació i sense ocupació. Així per exemple,
l’anomenada “economia gig” se centra en
tot allò que una persona pot fer (produir) a
través de diferents activitats, que és el que es
retribueix, ni més ni menys que això. És a dir,
en compte de pagar-se per temps treballat,
ara es retribueix per resultats tangibles.
Dins d’aquestes noves formes de treball
sense una autèntica relació d’ocupació hi
ha també no sols treballar sense cobrar,
sinó inclús pagar per treballar, a través de
subvencions públiques destinades a aquesta
finalitat pel conjunt de la societat, o els
diners abonats directament per les mateixes
persones que es contracten –que han de
pagar-se les pràctiques, els mitjans de
transport i les despeses derivades de la seua
contractació, entre altres pagaments.
El súmmum de tot aquest procés és que la
força de treball arribe a posar els mitjans de
producció: repartidors, serveis de taxi (Uber),
professionals de les noves tecnologies i la
comunicació audiovisual.... En aquest cas es
tracta d’una prestació de serveis, més que
d’assalarització. Les circumstàncies descrites
condueixen a una precarietat subjectiva i fan
que el que abans es veia com una dominació
s’experimente ara com un marasme de
processos objectius enfront dels quals no
hi ha alternativa. Tot plegat configura un
panorama que s’assembla cada vegada més a
la servitud, un indicador eloqüent de la senda
que recorre la degeneració del capitalisme.
És evident que la força de treball
lumpenitzada, la sobreexplotació unida a la
connectivitat permanent, la disponibilitat i
la curriculització del temps de vida tenen
altres seqüeles greus, perquè obstaculitzen

El precariat fa que cada vegada
hi haja més expressions del
treball al marge de la relació
salarial, o que augmenten les
seues condicions excepcionals
la participació veïnal, comunitària, social i
política, i molt sovint distorsionen o inclús
entorpeixen les relacions íntimes, de parella,
familiars i amicals.
Però també tenen com a resultat la
desindicalització de la classe treballadora.
En aquest sentit, un sindicalisme que es
proclame alternatiu ha d’adaptar les seues
estratègies per a arribar al nou proletariat,
assalariat o no, que pateix una precarització
cada vegada més inhabilitant. Davant
l’explotació difusa que hi ha estesa en tots
els àmbits socials, inclús fora de la relació
estrictament salarial, un sindicalisme obert
ha de ser capaç d’identificar i comprendre les
actuals determinacions de la força de treball
i implicar-se en les noves formes de ser
(lumpen) proletari.

Per a saber-ne més:
http://www.observatoriodelacrisis.org
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Estabilitat,
reconeixement del
treball realitzat i
idèntiques condicions
laborals del personal
fix han sigut
exigències reiterades
en la històrica lluita
del professorat interí
del País Valencià.
Les successives
reivindicacions del
col·lectiu en quasi
mig segle han
trobat sempre el
suport incondicional
del sindicalisme
assembleari.

EL PROFESSORAT INTERÍ,
UNA LLUITA PER LA DIGNITAT
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DEL PROFESSORAT NO NUMERARI A LA PETICIÓ TELEMÀTICA (1972-2010)
Ramon Amorós
STEPV

C

orria l’any 1972, en el tram
final de la Dictadura, quan Mari
Ángeles ens va anunciar que no
ens impartiria la seua classe de
francés perquè estava en vaga de braços
caiguts: era una professora no numerària
(PNN) i exigia estabilitat. Des de llavors,
abans de la mort del dictador, la lluita del
col·lectiu de treballadores i treballadors
interins de l’ensenyament en defensa d’un
model d’escola pública s’ha mantingut ferma
i perseverant per a aconseguir l’estabilitat i
el reconeixement del seu treball. El col·lectiu
de PNN primer i el professorat interí després
sempre ha demanat la seua consideració de
treballadors fixos, en igualtat de condicions
que el personal de qualsevol altre sector.
Les primeres lluites culminen en 1976 i
1977 amb una vaga general –en alguns casos,
de fins a tres mesos de vaga indefinida–
que aconsegueix una estabilitat i un accés
diferenciat. El nou sistema dóna una certa
tranquil·litat al col·lectiu fins a 1986. En
aquella etapa es treballa per estendre
aquests drets al personal que s’incorpora

al sistema i per disposar d’unes llistes
públiques d’accés al treball. Des d’aquell
mateix any, amb un col·lectiu interí molt
reduït –a causa de les oposicions restringides
que preveien l’accés diferenciat a docents
amb serveis–, es reinicia la lluita per
l’estabilitat, el reconeixement i la continuïtat
en l’ocupació.
La modalitat d’accés diferenciat tenia
la virtut de donar eixida a les aspiracions
de docents amb serveis i sense. D’aquesta
manera, el percentatge de personal interí en
el sistema educatiu es va mantenir estable.
Però entre les organit-zacions sindicals
només els STE van mantenir la defensa
d’aquesta reivindicació.

UN MOVIMENT ASSEMBLEARI
Amb l’aprovació de la LOGSE (1990) el nou
sistema d’accés a la Funció Pública és el
pretext perquè altres sindicats renuncien a
exigir l’accés diferenciat.
Successives mobilitzacions i iniciatives
de lluita desemboquen en l’acord de 1993
que, encara que no reconeix l’estabilitat,
incorpora la preferència de les persones amb
serveis enfront de les que no en tenen. El País
Valencià és dels pocs territoris de l’Estat que
aconsegueix que no es rebareme o reordene
el professorat interí, encara que durant
diversos cursos en la majoria de comunitats
autònomes la rotació en el lloc de treball,

amb la consegüent competitivitat entre
docents, és la tònica habitual.
Fins a 1991 els plantejaments reivindicatius
es duen a terme de manera conjunta entre
docents sense ocupació i personal interí:
dotació de forma clara i transparent de la
màxima quantitat de llocs de treball a través
de llistes públiques, amb places suficients
per a cobrir les necessitats que requereix un
sistema públic de qualitat.
A partir d’aquest moment la lluita conjunta
s’interromp per l’aparició d’aspirants que han
superat la fase d’oposició, però no el concursoposició. L’enfrontament entre aspirants i
treballadors es reflecteix en les diferents
ofertes d’ocupació pública (OPO): n’hi ha que
les desitgen extenses i, en canvi, d’altres el
més àmplies possibles, però en cap cas sense
qüestionar el treball de qui ja l’està exercint.
Els enfrontaments s’aguditzen en 1996
en sorgir el professorat titulat en les noves
especialitats LOGSE, col·lectiu que reclama
la seua exclusivitat per a optar a les places, sense tenir en compte que aquestes
especialitats han sigut impartides abans per
mestres i mestres especialistes.
A partir de 2000 les llistes d’aspirants es
confeccionaran amb les qualificacions obtingudes en les oposicions als cossos docents
i una dècada més tard es començaran a
percebre els avanços en la privatització del
sistema, primer en l’etapa d’infantil i poc
després en els concerts de batxillerat, la

qual cosa provocarà que per primera vegada
una part del professorat interí de secundària
perda la continuïtat en el treball. Finalment,
en 2010 se signa un nou acord que incorpora
la petició telemàtica i la voluntarietat de triar
destinació.

UNS DENOMINADORS COMUNS
Al País Valencià, el professorat interí ha
defensat els seus drets laborals en un
procés amb uns principis i factors que
s’han mantingut en el temps:
n A igual treball, igual salari i iguals
condicions de treball.
n Reconeixement de la dignitat i del
treball del personal precaritzat.
n Manteniment en els llocs de treball.
Cap docent sense faena.
n Lluita i mobilització permanent
(una excepció: l’acord del 2010,
que renuncia a una millora de
l’estabilitat).
n Organització autònoma, processos
assemblearis i coordinadores
(Coordinadora estatal en els anys
setanta –propiciada pels STEs– i
Coordinadora de Dénia en els anys
noranta, amb el suport d’STEPV).
n Presència activa d’STEPV, colze a
colze amb el col·lectiu.

DE LES RETALLADES A LES OPOSICIONS SENSE GARANTIES (2010-2017)
Elisa Faus
Professora interina, membre
de la Coordinadora del
Professorat Interí i d’STEPV

L

a constitució en 2012 de la
Coordinadora de Professorat Interí
(CPI) dóna llum a un bon grapat de
docents perduts en el llarg viatge de
la seua itinerància laboral. Dos anys abans,
però, ja es comencen a patir les retallades:
a la reducció de plantilles, s’hi afigen la dels
salaris, els augments de les ràtios d’alumnes
i de la càrrega lectiva. S’hi sumen també les
nefastes condicions laborals d’un conjunt de
docents desplaçats, suprimits o en l’atur. Les
retallades dels governs central i autonòmic
deixen el professorat en el centre de la diana.
L’acord del novembre de 2010 manté
l’ordre de les borses estipulat 30 anys abans,
amb una millora lleu de les condicions
per a l’elecció de les places i de la seua
voluntarietat. Alhora, s’inicien les peticions
telemàtiques en compte de les presencials.
Però persisteix una manca d’estabilitat
laboral unida a les retallades i el concert de
batxillerats i educació infantil que provoca
que, cada dia més, el professorat interí
s’incorpore a les llargues cues de l’atur.
L’Administració ens gira l’esquena: la
primera denúncia parcial de l’acord 2010 es
planteja un any després d’aprovar-lo. I el
Decret Llei 1/2012 sobre retallades salarials,
el decret Vela, és l’última gota que fa vessar
el got: la norma cessa el 30 de juny a tot el
professorat interí, també a qui té una vacant

fins al 31 d’agost. És l’espurna que encén el
foc de la mobilització.
Els sindicats, units, convoquen el maig de
2012 una vaga de sis dies. El mes següent,
STEPV ens encoratja a unir-nos per lluitar
per l’estabilitat i la millora de les condicions
laborals: es constitueix la Coordinadora del
Professorat Interí. Una allau de reaccions
de resposta se succeeixen: concentracions,
entrega massiva de cessaments, acampada
a la seu de la Conselleria, protestes a la
consellera Maria José Catalá.
En l’inici del curs 2012/13, però, milers
de docents interins han perdut la faena:
4.600 llocs de treball en tres cursos.
Enmig de protestes contra les retallades i
l’avantprojecte de la LOMQE (2013) rebem
una nova poalada: la denúncia per part de
la Conselleria de l’Acord de 2010 i l’anunci
del maleït desacord de 2013 que llança al
carrer el col·lectiu interí: és un expedient de
regulació d’ocupació encobert en tota regla.
La vaga interina posa el colofó a un seguit
de manifestacions, concentracions massives
i una assemblea permanent a les portes de
la Conselleria. El col·lectiu revifa de manera
contundent.

TRISTOR I INDIGNACIÓ
Hi ha també moments de tristor i
d’indignació, quan docents abocats a l’atur
s’assabenten de l’aprovació del nou acord
i els portaveus dels sindicats signants
reben les primeres mostres de rebuig.
STEPV torna a donar suport al col·lectiu,
amb recursos de reposició per a suspendre
cautelarment l’Acord. Tanmateix, el
setembre de 2013, un miler de docents
més perdien el lloc de treball afectats pels
resultats de les oposicions.

Amb la promulgació de la LOMQE, a finals
de 2013, s’incrementen les protestes:
concentracions de la Plataforma en Defensa
de l’Ensenyament Públic; vaga indefinida a les
Balears; denúncies per la supressió d’unitats;
tancades.
El curs 2014/15 s’inicia al País Valencià
amb un miler menys d’interins. Els partits de
l’oposició fan un front comú i es comprometen
a tombar l’Acord de 2013 en arribar al govern.
Les eleccions sindicals del desembre de 2014
atorguen la majoria absoluta (57%) a STEPV.
Arriba l’hora de la veritat per al professorat
interí: distintes manifestacions de protesta i
una vaga al febrer, vint mil signatures contra
el desacord i mocions en els ajuntaments
exigeixen un nou acord.

ESPERANCES SENSE COMPROMÍS
El canvi de govern valencià (2015) desperta
les esperances d’una millora que restituïsca
l’estabilitat perduda. Tot i que el Tribunal
Superior de Justícia estima els recursos
contra el desacord presentats per STEPV,
que invaliden l’Acord de 2013, Catalá, encara
consellera en funcions, presenta un recurs
que deixa en situació crítica el professorat
afectat pel text de 2013. El PP pretén danyar
fins a l’últim moment un col·lectiu que
resisteix i lluita amb ungles i dents contra la
injustícia de les seues polítiques.
El nou conseller, Vicent Marzà, només
prendre possessió de la seua cartera, ordena
retirar el recurs. Es posa així el punt final, per
via judicial, al període de desregularització
més important en la història de les borses de
treball.
Comencen a celebrar-se dues adjudicacions
setmanals i les ràtios descendeixen molt a
poc a poc. Però les il·lusions duraran poc.

El 15 de gener de 2016, encara que STEPV ha
guanyat una sentència sobre el cobrament de
sexennis, la Conselleria no l’acata per manca
de recursos econòmics. A més, Educació
convoca unes oposicions per a l’estiu, sense
canviar un model d’accés caduc i subjectiu
que ignora les places del sistema ja ocupades
pel professorat interí amb experiència.
La CPI es reuneix amb uns responsables
d’Educació que no es comprometen a
consolidar els llocs de treball, funcionaritzar
el col·lectiu i canviar el model d’accés a la
Funció Pública.
Retornen les mobilitzacions en exigència
d’estabilitat i consolidació. S’alerta de la
nova proposta oficial de repetir centre, una
mesura que implica una nova rebaremació
encoberta mitjançant la qual el professorat
desplaçat i suprimit, l’aprovat en oposicions
o en comissions de serveis desplaçaria molts
interins en la borsa i els deixaria en situació
d’espera i sense treball.
Educació anuncia la convocatòria
d’oposicions per cobrir 13.000 places docents,
però manté el model i ignora la taxa de
reposició, la cobertura de llocs ocupats per
interins en exercici. I el curs 2017/18 s’inicia
amb conflictes laborals (escoles oficials
d’idiomes, conservatoris...) que tornen a
deixar en l’atur un bon nombre de docents
interins.
Les mobilitzacions del col·lectiu interí
ens han unit i ens han fet avançar amb un
important suport social. Hem aprés de tot
això, però ens queda encara un tram de camí
per recórrer. La lluita continua.
Versió íntegra d’aquest article:
http://intersindical.org/stepv/
docs/05InterinsOriginalAmorosFaus.pdf

MODELS SINDICALS A L’ENSENYAMENT
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SIS TESTIMONIS
SOBRE L’ESCOLA
PÚBLICA
ITINERANT

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CTERA)

LA ‘PEDAGOGIA DE LA ITINERÀNCIA’
MOBILITZA LA COMUNITAT EDUCATIVA
Treballadores i treballadors de l’ensenyament despleguen
una experiència psicopedagògica alternativa que visibilitza
el conflicte que viu l’escola pública i la societat argentina.
Miguel Duhalde
Secretari d’Educació
de la CTERA

E

l 12 d’abril de 2017 la Confederación
de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA) va
plantar a Buenos Aires, enfront
del Congrés de la Nació, una instal·lació
que va denominar Escuela Pública Itinerante
(EPI), una estructura sostinguda amb unes
bastides amb les formes i el sentit de
l’escola pública. Què pretenia el sindicat
amb aquesta inèdita decisió? Reclamar una
nova llei de finançament educatiu, exigir al
govern que convocara de manera immediata
la Paritaria Nacional Docente, una instància
prevista en la legislació argentina que
regula la negociació entre l’Estat –el govern
central i els provincials– i els sindicats de
l’ensenyament, entre els quals la CTERA

ostenta la majoria absoluta. Juntament
amb aquesta escola itinerant s’ha concebut
l’anomenada “pedagogia de la itinerància”, un
conjunt d’estratègies educatives que donen
coherència i sentit a la reivindicació docent.
L’Escuela Pública Itinerante és, tal com

L’Escuela Pública Itinerante
s’estructura en una
organització que decideixen
els mateixos treballadors i
treballadores de l’educació
i que visibilitza el sentit del
conflicte social i educatiu
l’hem dissenyada, una experiència politicopedagògica alternativa que s’estructura en una
organització que decideixen els mateixos
treballadors i treballadores de l’educació. La
lluita reivindicativa i la producció de coneixements es fonen així en una proposta educativa
orientada des d’una perspectiva de classe
treballadora i que visibilitza el sentit del
conflicte social i educatiu que recorre el país.
D’aquesta manera, l’EPI constitueix un
dispositiu eficaç que construeix coneixements

a partir de la problemàtica educativa amb tota
la seua complexitat.
L’EPI és una experiència que han promogut
docents en conflicte organitzats com un
subjecte col·lectiu ben connectat amb altres
agents educatius i cívics: estudiants, famílies,
organitzacions socials i acadèmiques
solidàries. Tots junts estudien, comprenen,
aprofundeixen i produeixen sabers sobre el
conflicte i sobre les diverses problemàtiques
educatives que hi conflueixen. A més, amb
el seu caràcter itinerant aquest procés
transversal incorpora les particularitats dels
diferents territoris del país.
Des del primer dia, l’EPI ha realitzat
nombroses denúncies en manifestacions i
actes públics i ha rebut el suport de sectors
enfrontats a l’ofensiva neoliberal, a través
de múltiples iniciatives: conferències,
representacions teatrals, concerts de música,
actuacions de dansa, projecció de cinema
documental, realització de murals, mostres
d’artesania, lectura de contes, observacions
astronòmiques, experiments de química,
tallers d’història recent, programes de ràdio,
jocs, etc. Aquestes activitats ens serveixen
per a establir un diàleg problematitzador
entre la lluita per l’escola pública nacional i el
coneixement generat per docents i militants
en les diferents províncies i territoris.

Un espai molt dinàmic, popular i
creatiu. Una forma de lluita que
la CTERA ha de seguir difonent en
defensa de l’escola pública, dels seus
treballadors i els seus alumnes.
Sergio Martinoli
L’escola Itinerant està donant una
autèntica lliçó a la societat com a
exemple d’organització i lluita; està
mostrant l’excel·lent nivell i la dimensió
de l’educació pública.
Otto Passennheim
Estic orgullosa del meu sindicat.
Sempre una idea nova, creativa,
superadora, convocant a la reflexió
intel·ligent.
Su Insa
Sóc docent d’escola de gestió
privada, però done suport a aquesta
reivindicació docent. Vaig estar en
l’Escola Itinerant i em vaig sentir
orgullosa del treball dels meus
col·legues.
Beatriz Castro
Vaig parlar amb ells, vaig riure amb
ells, vaig plorar amb ells, vaig cantar
amb ells. Els mestres contagien força i
energia per a continuar el camí.
Eugenia Rojli
Meravellosa. S’hi aprén, s’hi gaudeix,
emociona. Parlar amb la gent que visita
l’escola és una carícia a l’ànima.
Claudia A. Peroni

Després de romandre quatre setmanes en
la capital argentina, l’EPI ha començat a
recórrer l’Argentina i ha fet escala durant una
setmana en les capitals de província. Des del
nord-est i el litoral –Formosa, Corrientes,
Paraná, Entre Ríos– ha prosseguit per Santa
Fe i Rosario, per a arribar al centre del
país i instal·lar-se a Córdoba, la ciutat de la
reforma universitària. En l’experiència havien
participat, a la fi del juny passat, més de
300.000 persones que han conegut de prop el
conflicte social i educatiu i hi han manifestat
la seua solidaritat.
La pedagogia de la itinerància, en el marc
del moviment pedagògic llatinoamericà,
representa una manera singular de mirar i
comprendre el món i defensar els drets dels
sectors populars maltractats. Amb aquesta
ambiciosa iniciativa pretenem produir i
comunicar un saber necessari per a la
majoria de la població i reinventar des d’una
perspectiva emancipadora noves formes
d’organització i de lluita de les treballadores i
els treballadors de l’educació.

Per a saber-ne més:
https://web.facebook.com/escuela-itinerante1841456715879778/?fref=ts
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EL (MASSA) LLARG VIATGE A ÍTACA
A Grècia, en un context educatiu molt deteriorat, els
sindicats exigeixen millors condicions de treball i respostes
solidàries a les necessitats de la població infantil refugiada.
Beatriu Cardona
i Prats
Coordinadora de
l’Àrea de la Dona de la
Intersindical Valenciana

P

arlar de sindicalisme grec no és una
tasca senzilla ni curta. Compartim
moltes coses, sens dubte: en primer
lloc, Europa; en segon lloc, la
Mediterrània; i en tercer lloc, les retallades
derivades de polítiques d’austericidi. És clar
que fins i tot allò que compartim té matisos
importants, però no deixen de ser això,
matisos. O, millor dit, nivells d’intensitat.
Per altra banda, podem trobar-hi aspectes
diferencials que paga la pena descriure, tant
per a poder situar-nos en un marc més ampli,
com per a tindre elements de judici valuosos
a l’hora de fer una necessària reflexió sobre
el sindicalisme i el compromís polític davant

dels reptes que les Moires van teixint amb fils
que semblen enredats.
Al País Valencià, i al conjunt de l’Estat
espanyol, hi ha diferents organitzacions
sindicals, amb ideologies polítiques definides
–encara que les de dreta solen dir que
són “despolititzades”–. En canvi, a Grècia
existeixen dos sindicats únics –un de primària
i un altre de secundària i FP¬– que tenen
diferents faccions vinculades a partits polítics
establides dins de l’estructura organitzativa,
amb l’obligació de debat constant que això
comporta. Debat i, per què no dir-ho, sovint
bloqueig d’accions perquè no tenen suficient
suport de les diverses tendències. Per això la
paraula i la recerca de l’objectiu comú tenen
un valor decisiu per a poder dur a terme la
política sindical.

MEMORÀNDUM SENSE MEMÒRIA
I el diàleg no és fàcil, tenint en compte la
situació política que viu el país, marcada
per la pressió que el govern europeu està
exercint sobre Grècia des del 2010, i que ha
tingut la màxima expressió amb el darrer
Memoràndum. Resulta ben curiosa l’elecció
del nom que tenen les mesures austericides
que cal seguir per a poder continuar sent part
de la UE: literalment significa en llatí “que

ha de ser recordat”. Però en realitat, és un
memoràndum sense memòria, ja que s’ha
fet oblidant intencionadament la importància
que ha tingut Grècia en la configuració de la
nostra civilització i en la pacificació d’Europa
després de la Segona Guerra Mundial, quan
fou Grècia la que condonà a Alemanya el
deute que havia adquirit. I també resulta ben
curiós que aquest memoràndum s’haja fet
quan és Syriza el que té el poder, ja que la
duresa de les mesures xoca frontalment amb
el seu programa electoral i també amb la
voluntat majoritària del poble grec, que votà
‘No’ en el referèndum del 2015.
Així, els sindicats grecs es veuen en
l’obligació d’haver de dir al partit que van
contribuir a portar al govern, i que tantes
esperances va despertar fa tres anys, que
no poden esperar més, que cal apujar els
sous –que van des dels 600 als 1.500 €–,
millorar els edificis –que han patit un gran
deteriorament–, augmentar la plantilla
estable i potenciar l’estructura docent per
a poder donar resposta a les necessitats de
les criatures refugiades que atapeeixen els
precaris camps que hi ha dispersos per bona
part del territori grec. Mentrestant, l’aixeta
del Memoràndum està tancada i no en cau
ni una gota i la fiscalització arriba fins a
l’extrem que és la troica la que diu al govern

grec el nombre de docents interins i interines
que podrà contractar el curs que ve. Res no
escapa al seu control.
Així, en un context advers tant
internament com externament, és
quan la coherència pren tot el sentit.
Podem constatar en la pràctica diària
d’organitzacions com OLME –sindicat
grec de secundària i FP– que la tasca
fonamental del sindicalisme és lluitar pel
progrés mitjançant la reivindicació constant
i el treball coherent, tenint present les
limitacions de les institucions, però sense
supeditar-s’hi mai. I és sobretot en moments
d’angoixa com els que s’estan vivint a Grècia
que és més necessari que mai reiterar
el compromís amb el professorat a qui
representa i que tant ha lluitat per canviar
el país. O, com a mínim, que ho intenta amb
totes les seues forces davant de la pissarra,
amb unes condicions laborals que nosaltres
consideraríem increïbles.
El professorat, com la resta del poble
grec, pensa, i no sense raó, que els governs
europeus els han girat l’esquena. Cal,
doncs, una lluita conjunta, en cada estat,
en cada país, en cada centre educatiu, en
cada aula, per fer que el govern retorne al
poble i puguem pronunciar ‘Europa’ sense
avergonyir-nos-en.
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CHICAGO
TEACHERS
UNION (CTU)

MESTRES, ESCOLES PÚBLIQUES I
SINDICALISME DE CLASSE A CHICAGO
La lluita contra la privatització de l’ensenyament que
protagonitza a Chicago un col·lectiu de docents aconsegueix
contractar més mestres i promoure la diversitat racial.
Albert Sansano
Estradera
Secretaria Executiva del
Consell Internacional del
Fòrum Mundial de l’Educació

C

hicago, la ciutat natal de Barak
Obama, és, amb més de 400.000
estudiants, el tercer sistema
escolar més gran dels Estats
Units, per darrere de Nova York i de Los
Angeles. El seu alcalde, Rham Emanuel,
que havia sigut cap del gabinet de l’anterior
president dels EUA, va presentar al final
de 2011 un pla d’actuacions educatives que
allargava la jornada escolar, augmentava
les competències de les direccions dels
centres per a contractar i despatxar docents, i
establia un sistema retributiu del professorat
lligat a l’evolució del seu alumnat, amb
uns increments salarials significativament
inferiors als demandats pels sindicats.
Prèviament, Emanuel havia modificat el
sistema d’administració de les escoles: la
gestió conjunta de famílies i docents va ser
reemplaçada per una altra a càrrec d’una

junta designada pel mateix alcalde amb una
majoria d’empresaris vinculats a l’Academy
for Urban School Leadership (Acadèmia per al
Lideratge de les Escoles Urbanes, AUSL).
L’alcalde seguia les línies traçades per
Arne Duncan, secretari d’Educació del govern
d’Obama, impulsor de les escoles xàrter,

Teachers Union, CTU) i van enllestir una
potent campanya contra la privatització de
l’ensenyament. La campanya posava l’accent
en l’orgull de pertànyer al sindicat: unes
camisetes roges distribuïdes massivament
servien per a identificar les professores i els
professors en tots els espais públics de la
ciutat.

La mobilització va aconseguir
un acord que incloïa la
contractació de 600 docents,
que la jornada escolar fóra
millor, es frenara l’augment
de les ràtios i es promoguera
la diversitat racial

UNA NOVA ESTRATÈGIA

uns centres públics de gestió privada el 90%
dels quals prohibeixen a la seua plantilla
l’afiliació sindical. El pla incloïa el tancament
de les escoles dels barris per a lliurar-les
a operadors privats. L’ambiciosa operació
també incloïa l’aïllament del professorat,
pressionat per unes proves estandarditzades
de control que calia superar.
En 2010, el Caucus de Rank i File
Educators (CORE), docents vinculats als
moviments populars i amb posicions sindicals
molt crítiques, van accedir a la direcció
del principal sindicat del sector (la Chicago

La CTU s’hi va bolcar i va mostrar l’autèntic
significat de les mesures de l’alcaldia. Van
explicar que el professorat no s’oposava a
l’ampliació de la jornada, que podria ser
acceptable “si repercutia favorablement en
la qualitat de l’educació”, amb reducció de
les ràtios d’estudiants per aula, increment
de les plantilles docents i assistents socials,
més personal sanitari i inversions en les
instal·lacions escolars. Pel que fa a les
avaluacions externes, CTU només criticava
unes proves estandarditzades que pretenien
qualificar docents i escoles com a pretext,
un pas previ per a la seua privatització o
tancament.
L’ambiciosa campanya de la CTU es va
traduir en multitud d’actes públics i reunions,
visites a escoles i comunitats, un procés al
qual la gent del sindicat va dedicar molt de
temps i que va culminar amb la convocatòria
d’una gran vaga educativa. CTU va convéncer

el professorat que no es tractava d’una vaga
corporativa sinó d’una lluita que prioritzava
l’interés comú. Organitzacions socials, com
Occupy Chicago, i sindicats d’altres sectors
van compartir la lluita d’un ampli i plural
moviment que cada divendres omplia els
carrers de Chicago amb les seues camisetes
roges. La millora de l’educació pública i
de les condicions laborals de les seues
treballadores i treballadors, per aquest ordre,
es van convertir en els dos eixos indestriables
de la mobilització. A pesar dels intents del
govern local d’il·legalitzar la vaga, la lluita
va prosseguir fins que pel setembre de 2012,
26.000 mestres amb els seus aliats van
omplir els carrers de gom a gom.
Tota aquesta mobilització va aconseguir
finalment un acord que incloïa la contractació
de més de 600 docents que servirien perquè
la jornada escolar fóra “millor” i no sols
“més llarga”. L’acord frenava l’augment
de les ràtios i promovia la diversitat racial
en la contractació del professorat. També
es van contractar més agents socials i
sanitaris. Finalment, les proves d’avaluació,
concebudes per a controlar el professorat,
es van reorientar cap a l’ensenyament i
l’aprenentatge.
La vaga impulsada per la CTU i la
comunitat educativa de Chicago va assolir
els seus objectius primordials: frenar els
atacs de les polítiques neoliberals contra
els treballadors i les treballadores de
l’ensenyament i la seua organització més
representativa, i avançar cap a un sistema
educatiu més just. Va ser una mobilització
ben il·lustrativa d’un sindicalisme de classe
que, a més de defendre els drets laborals
de les treballadores i els treballadors, mira
més enllà dels propis interessos i és capaç
d’integrar objectius educatius i socials
adreçats al conjunt de la ciutadania.
Per a saber-ne més:
Chicago Teachers Union (CTU): www.ctunet.com/
Deserve
Les escoles que mereixen els estudiants de
Chicago: www.massteacher.org/issues_and_action/
ongoing_issues/~/media/Files/holyoke/schools_chi_
students_deserve_spanish.docx
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LES EMPRESES ‘COL·LABORATIVES’ ACTUALITZEN L’EXPLOTACIÓ CAPITALISTA

APRENENTATGES SINDICALS DES DE LA ‘NOVA ECONOMIA’
L’economia col·laborativa respon al mateix capitalisme que fan servir
multinacionals sense escrúpols que, ajudades per la tecnologia, s’aprofiten
de l’atur i la pobresa estructural.
empreses d’aquest sector fan servir una
aplicació mòbil que connecta la clientela amb
els establiments i una altra que assigna la
comanda al rider encarregat de repartir-la:
una persona autònoma, que no pertany a la
plantilla d’una empresa que fa servir la mà
d’obra de manera semblant a com es feia en el
segle XIX. Ara, però, empra un telèfon mòbil.
Els riders són dones i homes que tenen el
mateix dret a viure dignament, com la resta de
treballadors i treballadores. Entre els riders hi
ha molta gent jove però també transportistes
més grans, amb famílies al seu càrrec.

Professor interí de secundària,
USTEC, Intersindical
Alternativa de Catalunya

L’

empresa Airbnb, que ofereix en
Internet “allotjaments únics” per
a viure-hi, en realitat només fa
d’intermediària dels rellogats
de tota la vida. El que passa és que lloga
l’habitació a un turista estranger que paga
més per l’habitatge que el veí o la veïna de
la ciutat: Airbnb cobra les seues comissions
aprofitant-se que la gent d’ací no arriba

a finals de mes. Uber o Cabify són altres
exemples d’empreses que trauen beneficis
dels taxis pirates de tota la vida. Fan el
mateix que feien abans els empresaris que
acudien cada dia als llocs on es concentraven
persones sense faena ni drets –assegurances,
vacances, pensions...– i arreplegaven els
jornalers que necessitaven. L’explotació de
tota la vida.

VELLA EXPLOTACIÓ
Des de fa un parell d’anys, a les empreses de
missatgeria com MRV o SEUR, s’hi ha afegit el
col·lectiu de riders, ciclistes i motoristes que
circulen amb un vehicle propi de dues rodes
i amb una caixa o motxilla amb el logotip de
Deliveroo o d’una altra empresa. Les noves

LA SOLIDARITAT, EN LES XARXES

A Barcelona, mentre intercanviaven
impressions en els temps d’espera dels
repartiments, un nucli de treballadores de la
multinacional anglesa Deliveroo, conscients
que els faltaven a muntó de drets, van enllestir
una carta que van convertir en la plataforma
reivindicativa i que de seguida es va estendre
entre tota la plantilla de l’empresa. Era el
mateix procés de lluita obrera de tota la vida.

Les xarxes socials han esdevingut, com
en conflictes anteriors (Movistar i el
Correscales), un instrument útil, un mitjà
que el sindicalisme ha de saber aprofitar.
L’última ofensiva del capitalisme contra
els drets de la classe treballadora, on
ara conviuen sectors estables amb altres
d’extremament vulnerables, ha de combinar
totes les estratègies útils per als interessos
de la majoria. Cal que els combats sindicals
recuperen les pràctiques històriques –
participar en assemblees, eixir al carrer,
repartir fulls, establir vincles amb els barris
i la ciutadania, fer caixes de resistència...–

Els riders són dones i homes
amb dret a viure dignament,
com la resta de treballadors
i treballadores. Hi ha molta
gent jove però també
transportistes més grans,
amb famílies al seu càrrec

Des d’aquell moment,
Rider X Derechos és
una plataforma unitària
oberta a tot el personal
del sector, en la majoria
treballadores i treballadors
desvinculats dels sindicats

Per disposar d’assessorament legal, van
contactar amb la Intersindical Alternativa de
Catalunya (IAC) i van presentar una denúncia
a la Inspecció de Treball. Des d’aquell
moment, Rider X Derechos és una plataforma
unitària oberta a tot el personal del sector,
en la majoria treballadores i treballadors
desvinculats dels sindicats.
El 23 de juny una manifestació de riders
va recórrer el centre de Barcelona i al juliol,
els dies 2, 8 i 9, la plataforma va convocar
vagues, les dues últimes de 24 hores.
La primera jornada de vaga, a l’hora del
sopar, Deliveroo va ser incapaç d’entregar
la immensa majoria de les comandes fins
al punt que a València, va haver de tancar
l’aplicació. En les dues vagues següents, a
Barcelona, l’empresa va contractar esquirols
i va amenaçar les treballadores. La principal
competidora de Deliveroo va concedir
millores als treballadors més antics per
evitar el contagi del conflicte. Les vagues,
amb un seguiment massiu de la plantilla, van
fer que l’empresa publicara anuncis falsos
en què responsabilitzava de la suspensió del
servei a l’“excés de comandes”. La realitat
era que la majoria de riders no estaven
disponibles.

amb l’ús intel·ligent de les noves tecnologies
i les xarxes socials –Twitter, Facebook,
Instagram, WhatsApp...–. També caldrà
prestar una atenció especial als col·lectius
precaritzats i aprendre de les seues lluites
–explosives i de curta durada però molt àgils,
intenses i amb abundants iniciatives– que
ens subministren lliçons profitoses per a
enfrontar-se als nous escenaris i patrons
d’explotació.

LA PRIMERA PLATAFORMA

Óscar Simón

Deliveroo compta amb una forta implantació
en les xarxes socials. El restaurants, que
són els seus clients, s’anuncien a Twitter. El
primer dia de vaga, el compte de l’empresa
estava ple de testimonis solidaris amb
la lluita dels riders. Durant tres dies, els
responsables del portal van bloquejar tots els
comptes solidaris amb la vaga.

Per a saber-ne més:
AMIGUET, L. (2017): “O regulem les tecnològiques
o serem els seus subempleats”, entrevista a
Jesse Hirsh, La Vanguardia (4/7/2017). http://www.
lavanguardia.com/lacontra/20170704/423881646486/
o-regulem-les-tecnologiques-o-serem-els-seussubempleats.html
“Correscales, la lluita contra la precarietat és una
cursa de fons”. https://correscales2016.org
SIMÓN, Ó. (2017): “Nova economia-vella
explotació”. El Diari del Treball (21/6/2017). http://
diaritreball.cat/nova-economia-vella-explotacio
“Les vagues a Deliveroo ja milloren les condicions
dels treballadors del sector”. El Diari del Treball
(10/7/2017). http://diaritreball.cat/vagues-deliverooja-milloren-condicions-dels-treballadors-competencia
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PLATAFORMA D’AFECTATS PER
LA HIPOTECA (PAH) DE VALÈNCIA

PEL DRET COL·LECTIU A
L’HABITATGE: SÍ QUE ES POT
La lluita contra els desnonaments de la PAH dóna a les
persones afectades recursos i, sobretot, un apoderament
per a guanyar autonomia i recuperar la dignitat.
José Luis González
Meseguer
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, membre d’STEPV

Q

uan fa sis anys, en jubilar-me com a
docent, m’incorpore a la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de
València descobrisc la situació que
pateixen les persones que no poden fer front a
les seues quotes hipotecàries i que decideixen
organitzar-se per defendre el dret a l’habitatge
de la ciutadania. Recorde encara aquell 12
d’abril de 2012, quan un centenar d’afectats
i activistes de la PAH ens presentem en una
finca d’Alcossebre per aturar el desnonament
d’una família. L’escenari és esperpèntic: dos
helicòpters sobrevolen l’edifici, quatre vehicles
tallen els accessos i vora d’un centenar de
guàrdies civils antiavalots desallotgen la
família sense cap mirament, malgrat les
pressions pacífiques que inútilment tractem
de desplegar. Els agents trauen una dona
de 87 anys, que ix prostrada en una llitera.
Des d’aleshores, he vist repetides escenes
semblants.
Amb els desnonaments els interessos
dels banquers s’imposen al drama de qui
no pot fer front al rebut de la seua hipoteca.
Els interessos de la banca estan assegurats
gràcies a una normativa hipotecària injusta

i abusiva, que sol aplicar l’aparell judicial
de manera implacable, i uns lacais polítics
que despleguen el seu aparell repressor.
A més, hi ha la influència d’uns mitjans
de comunicació que construeixen un relat
dels desnonaments en què se silencien les
responsabilitats especulatives i mafioses del
procés. Des de 2007, al País Valencià s’han
produït 124.700 execucions hipotecàries i
91.000 desnonaments (721.000 i 515.000,
respectivament, a l’Estat espanyol).

LA PAH ENTRA EN ESCENA
La PAH sorgeix com a lloc de trobada, de
resistència i de lluita. Les claus de la seua
implantació han sigut diverses. Trencar
la por; superar la solitud i la culpabilitat;
comprendre que és un desastre social i
no un fracàs individual; entendre les lleis
i com s’encobreix una poderosa estratègia
d’enriquiment; cercar solucions satisfactòries
al dret a l’habitatge, amb l’assessorament
col·lectiu i l’apoderament. Perdre la por no és
massa complicat quan t’han llevat tot el que
tenies i t’han privat dels drets humans.

En la PAH, les afectades
adquireixen unes eines
bàsiques per a gestionar el
seu cas. Evitem les actituds
assistencialistes, perquè
esdevinguen subjectes
actius i autònoms

Fer front a aquesta situació a València va
ser possible gràcies a una organització amb
un equip de juristes, de Psicòlegs sense
Fronteres i el compromís de desenes de
persones indignades procedents del 15M amb
les quals es va constituir la Coordinadora pel
Dret a l’Habitatge en els barris de València.
Cada PAH és autònoma en el seu model
organitzatiu, però totes posen el centre
de decisió en l’assemblea, on discutim
col·lectivament les vies per a abordar
els conflictes hipotecaris. En la PAH, les
afectades adquireixen unes eines bàsiques
per a gestionar el seu cas. Evitem amb elles
les actituds assistencialistes, ja que busquem
el seu apoderament perquè esdevinguen
subjectes actius i autònoms. Aquest procés
d’autoformació busca solucions col·lectives
a un problema percebut com individual.
L’experiència permet, a més, que accedim
a una pluralitat de situacions socials i
sensibilitats personals.
La PAH és independent i apartidista. Tot
i que la nostra lluita es desenvolupa en
l’àmbit sociopolític, ens oposem que
ningú instrumentalitze l’organització.
L’assessorament col·lectiu i la documentació
que ofereix la PAH a les persones afectades
no comporten cap contraprestació econòmica.
Són els ingressos procedents dels materials
de marxandatge, com les samarretes o
les xapes, els que cobreixen els costos de
l’organització.
Amb tot i això, només la resolució de les
injustícies socials estructurals farà efectiu el
dret col·lectiu a l’habitatge. En 2013, la PAH
va presentar una Iniciativa Legislativa Popular

(ILP) amb més d’un milió i mig de signatures.
Gràcies a aquesta pressió, en 2017 s’ha
promulgat al País Valencià la Llei per a la
Funció Social de l’Habitatge. Pel setembre
presentarem al Congrés de Diputats una
proposta de llei d’habitatge que incorpora les
reivindicacions del moviment en el conjunt de
l’Estat i que requerirà el suport de les forces
polítiques. Estem convençudes que amb el
suport i la mobilització de la societat també
ho aconseguirem. Perquè, com solem dir en
les nostres accions: Sí que es pot!

Per a saber-ne més:
http://pahvalencia.org

EXIGÈNCIES
BÀSIQUES DE LA PAH
n
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Paralització de tots els
desnonaments.
Dació en pagament retroactiva.
Eliminació i compensació de
clàusules abusives.
Lloguer assequible per a garantir
estabilitat i preus adequats.
Habitatge social per al reallotjament
de les famílies en pisos buits
propietat de la banca.
Subministraments bàsics –aigua,
electricitat, gas– garantits per a
totes les famílies.

19

UN PROGRAMA ANTICAPITALISTA PER A UN MOVIMENT PLURAL I UNITARI

LLIÇONS DE LES MARXES DE LA DIGNITAT
Distintes mobilitzacions conflueixen en una gran manifestació
a Madrid, on milions de persones mostren el camí per a
combatre les polítiques antisocials dels governs.
Vicent Maurí
i Genovés
Portaveu d’Intersindical
Valenciana

P

er a enfrontar-se a les polítiques
antisocials impulsades per la troica
i aplicades pel govern espanyol i
els executius autonòmics, el 3 de
setembre de 2013 es reunien a Vallecas
activistes de col·lectius interessats a articular
un moviment de base per a impulsar una
mobilització massiva i contundent que fixe un
punt d’inflexió en les respostes a l’ofensiva
neoliberal.
Hi havia motius sobrats per a la
mobilització, atés que el sindicalisme de
concertació social s’havia manifestat incapaç
d’anar més enllà d’unes convocatòries
puntuals, privades de la continuïtat i la
fermesa necessàries per a frenar les
reformes laborals i de les pensions, la
desprotecció social, les retallades en serveis
socials, l’empobriment de la població, les
privatitzacions i externalitzacions, les taxes
elevades de desocupació i precarietat, la
involució en les polítiques d’igualtat, la
repressió social i sindical, els desnonaments,
la corrupció o la recentralització de l’Estat.
La presència del sindicalisme alternatiu i
combatiu –el de la Intersindical Valenciana
o el del Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), entre altres– va conferir al programa
del moviment la necessària dimensió de
classe, de transformació i emancipació
social.
Per a desplegar la primera acció conjunta
contra l’atur i la precarietat, les entitats
reunides van considerar que, per a construir
des de la base el procés de transformació
social a què aspiraven, l’organització d’una
marxa massiva permetria sumar i unificar
les lluites dels distints sectors i territoris.
Aquest consens implicava l’extensió
del moviment arreu de l’Estat en una
mobilització amb múltiples columnes que
partirien cap a Madrid i que culminarien en
una gran manifestació a la capitat de l’Estat.
Per a fer front a l’atur, la precarietat, les
retallades i la repressió, el manifest recollia
els elements aglutinadors de la plataforma:
“No al pagament del deute, cap retallada,
fora els governs de la troica: Pa, treball
i sostre per a totes i tots”. Es destacava
la necessitat d’articular horitzontalment
totes les lluites en un procés constituent
fonamentat en el respecte a les llibertats

democràtiques, els drets fonamentals, el
dret a decidir i el rebuig a les polítiques
d’austeritat suïcida.
Només faltava posar nom al moviment:
Marxa de la Dignitat. Amb aquest lema,
el 22 de març de 2014 dos milions de
manifestants van recórrer els barris i el
centre de Madrid en una marxa que posava
el colofó a una mobilització històrica. Des
del primer moment, portaveus del govern
havien intentat, sense èxit, criminalitzar
la mobilització. Tampoc ho van aconseguir
les provocacions de la policia, protagonista
d’una actuació brutal desplegada en
concloure la manifestació. Al règim el
preocupava l’audiència de la majoria social
cap a un moviment anticapitalista de caràcter
assembleari, autònom, autogestionat
i autogestionari, unitari i plural que, a
diferència del 15M, comptava amb una
voluntat de lluita i un programa sociopolític
transformador que era molt ben vist per les
treballadores i els treballadors, en particular
pels sectors que més han patit la crueltat
de la crisi. Sí que era possible respondre
als poderosos de manera ferma, coherent i
unitària.

UTILITAT DE LES MOBILITZACIONS
Aquella primera Marxa de la Dignitat es va
convertir en un referent de la lluita social,
malgrat el context polític advers resultant
del cicle electoral dels darrers anys, en
el qual les convocatòries al Parlament
Europeu, els comicis autonòmics i locals i les

El 22 de març de 2014 dos
milions de manifestants
van recórrer els barris i el
centre de Madrid en una
marxa que posava el colofó a
una mobilització històrica.
darreres eleccions generals han evidenciat
les contradiccions de sectors de l’esquerra
política que van apostar per la via institucional
i es van allunyar de la mobilització social.
El mapa parlamentari conformat a partir
d’octubre de 2016, la nova investidura de
Mariano Rajoy i l’ulterior aprovació dels
pressupostos de l’Estat han suposat un
punt d’inflexió en les protestes al carrer
i en el posicionament de partits que han
menystingut la mobilització social en benefici
de la via institucional.
En aquest nou context, el 27 de maig de
2017 es va convocar una altra Marxa de la
Dignitat amb els lemes “Pa, treball, sostre
i igualtat”. Madrid va ser l’escenari d’una

nova manifestació massiva, ara també amb el
compromís antipatriarcal i feminista.

UN NOU FULL DE RUTA
Les marxes de la Dignitat, que han esdevingut
útils per a vertebrar la lluita i la resistència
envers les polítiqu es neoliberals i antisocials,
han de servir per a fer front a les polítiques
que el Fons Monetari Internacional i la Unió
Europea han recomanat aplicar al govern
espanyol en el pròxim període. En aquest

escenari polític i social, cal mantindre i
eixamplar aquest moviment, recuperar-ne la
frescor i vertebrar-ne la lluita. I, per damunt
de tot, preservar-ne la unitat i pluralitat i
reivindicar la vigència d’un programa que ha
d’articular el full de ruta de les mobilitzacions
futures.
Per a saber-ne més:
Manifest Marcha de la Dignidad 22M.
http://marchasdeladignidad.org/objetivos/manifiesto/

NOVES PLATAFORMES DE LLUITA
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ECOSINDICALISME,
EL SINDICALISME FUTUR
Les organitzacions sindicals admeten ja la gravetat del canvi climàtic.
Però les tèbies respostes al calfament del planeta palesen l’escassa
consciència ecològica que té encara el moviment sindical. Amb
l’expansió capitalista, urgeix bastir un ecosindicalisme que pose en
relació el canvi climàtic amb una acció sindical transformadora.
Manuel Garí Ramos
Economista, membre del
consell assessor de la
revista ‘Viento Sur’

E

l moviment sindical va tindre com
a origen, objectiu i paper des dels
inicis de la revolució industrial
capitalista l’agrupament de les
treballadores i els treballadors en la defensa
dels seus interessos enfront dels empresaris
en la disputa pel plusvalor generat, el temps
de treball i les condicions segures de la seua
realització. Salari, jornada i salut van estar
en el centre de la primera acció sindical. I
avui també són components del nucli dur del
sindicalisme.
L’extensió i complexització de l’acció
sindical va anar de la mà dels canvis que
se succeïen: creixement del sector públic
de l’economia que va comportar que les
administracions actuaren també com
a ocupadores; necessitat de consolidar
jurídicament una nova generació de drets més
enllà del marc liberal de la llibertat de mercat
i l’exercici limitat (a propietaris, a homes,
etc.) del vot en eleccions legislatives, la qual
cosa juntament amb els ideals d’una societat
igualitària, van espentar el moviment obrer
a interessar-se per la política; extensió dels
serveis de sectors essencials per a la població
(sanitat, ensenyament, transport, etc.), la
qual cosa va significar una lluita perquè van
ser entesos com a servei públic i no com
a nou nínxol de negoci privat; organització
del treball pel que fa a càrrega, ritmes, etc.,
fet que suposà entrar a disputar qui és el
que mana en el centre de treball; aparició i
desaparició incessant d’activitats productives
i de serveis, la qual cosa va impulsar el

moviment sindical a disposar de projectes
propis sobre les polítiques econòmiques i els
models productius.
En síntesi, el sindicalisme va haver de
plantejar-se de forma contínua nous temes
i desafiaments enfront dels governs i les
polítiques capitalistes, de manera més
antagonista o més col·laboracionista. És cert
que, després de la Segona Guerra Mundial,
el gruix del moviment OCDE va adoptar una
política de pacte continuat amb les patronals
amb l’argument que la concertació social
permetria majors cotes de benestar per al
conjunt de la classe treballadora.
Aquesta “entesa” va significar la renúncia
a disposar de forma autònoma d’un
projecte propi econòmic, social i polític. La
subalternitat i subordinació del moviment
obrer occidental a les grans patronals
tenia dos peus: la pau social a canvi d’un
reconeixement com a actor secundari
encastat en la institucionalitat i l’acceptació
del productivisme com a ideologia que no
té en consideració els límits materials que
imposa l’equilibri de la biosfera. El guany
privat a costa de les dues forces creadores
de la riquesa, el treball humà i la naturalesa,
s’ha traduït en un sistema d’espoliació de les
classes treballadores, amb el saqueig dels
recursos naturals i unes emissions que posen
en risc la bases de la vida.
Després de la crisi del petroli dels
anys setanta, la derrota del moviment
obrer es va evidenciar primer en el triomf
del neoliberalisme. La majoria social va
interioritzar, particularment a partir del
triomf de Reagan i Tatcher, el “no hi ha
alternativa”. Això va significar un autèntic
desarmament per a fer front a l’efecte de la
crisi de 2008, els efectes de la qual encara
es manifesten avui, tant pel que fa a la
redistribució negativa de la riquesa com a
la pèrdua de drets laborals en un context
creixentment autoritari.
Si s’estudia atentament el desenvolupa–
ment i l’expansió del capitalisme industrial
–el seu creixement està indexat– hi ha una

correlació viciosa entre l’augment de les
emissions dels gasos d’efecte hivernacle
(GEI), els residus tòxics i radioactius, la
pèrdua de biodiversitat i sòls fèrtils i la
silenciosa agonia (terminal?) dels mars.
Només molt tardanament, a finals dels anys
noranta, de manera feble i poc activa, el
moviment sindical s’ha pronunciat –això sí,
sense eixir-se’n del marc de les reunions
intergovernamentals afavorit per la Nacions
Unides– sobre la gravetat del canvi climàtic.
I aquest, tot i ser un factor essencial, no és
l’únic que amenaça amb el risc de col·lapse
ecològic, social i civilitzatori (i, per tant,
econòmic). L’actitud davant el calfament és
un excel·lent indicador de l’insuficient grau
de consciència ecològica dels sindicats. Però
a més del canvi climàtic hi ha altres temes
que ha d’abordar el moviment sindical. I per
bones raons.

ECOLOGIA, MATÈRIA TRONCAL
Es pot estar d’acord que cal acabar amb les
polítiques antiecològiques. Però... és funció
dels sindicats dur a terme aquesta oposició?
No és només una labor que corresponga
desenvolupar a aquestes organitzacions,
però també ho és. En qualsevol cas, sense la
participació activa i organitzada de les classes
treballadores en el canvi de paradigma
productiu, aquesta transformació no serà
possible. Les agressions a l’equilibri de
la biosfera tenen un origen antropogènic,
però no en abstracte (els éssers humans
considerats individualment), sinó en concret
(l’espècie com a societat organitzada). Les
agressions es deuen sobretot al model
productiu hegemònic en el capitalisme, sense
el qual aquest sistema econòmic no hauria
conegut la seua expansió global, la base
material de la qual és l’ús massiu del carbó,
el petroli, la química del clor, l’extracció de
minerals i el trasllat massiu de mercaderies.
En disseccionar el model productiu les
preguntes clau que cal plantejar-se són:
què i com es produeix i es transporta i qui

decideix (i es beneficia) de les respostes
a aquestes preguntes. En definitiva, són
preguntes que afecten el conjunt del procés
econòmic: l’extracció, la transformació,
l’agricultura, la cultura, la comunicació,
la investigació i la planificació. Qui està en
el centre dels processos econòmics? Qui
és el subjecte social capaç de modificarlos substantivament? La classe obrera,
entesa com el conjunt plural i divers de les
assalariades i els assalariats.
Prenguem com a eix de discurs d’un nou
sindicalisme, l’ecosindicalisme, la relació
entre el canvi climàtic i l’acció sindical,

Només molt tardanament,
de manera feble i poc
activa, el moviment sindical
s’ha pronunciat sobre la
gravetat del canvi climàtic
entre moltes altres possibles associades al
risc químic per ús de dissolvents orgànics i
pesticides, els desplaçaments amb vehicle al
lloc de treball i des d’aquest, les radiacions,
l’esgotament de minerals estratègics i petroli
(peak oil), els transgènics, l’esgotament de
sòls i la disminució de la massa total de
peixos, etc. Tots aquests factors, per cert,
estan molt interrelacionats.

DEFENSA DE LA NOSTRA SALUT
Assumptes com la salut pública estan
íntimament associats amb el calfament
en curs. Hi ha col·lectius sobre els quals
tindrà un especial impacte l’augment de la
temperatura mitjana: la infància, les persones
majors o les gestants, però també la població
en general, ja que hi ha un canvi en els
vectors que determinen l’aparició i migració
d’elements patògens. Però també per a
col·lectius de treballadores i treballadors
amb llocs de treball a l’aire lliure, exposats

als raigs ultraviolats, a la calor o en contacte
amb animals. Les persones que treballen en
les carreteres, els aeroports, l’agricultura o la
veterinària, per posar-ne uns pocs exemples,
veuran afectades les seues condicions
ambientals en l’exercici de la seua professió.
En aquest sentit convé consultar l’informe
Cambio climático y salud.

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ
És evident que el canvi climàtic pot comportar
efectes devastadors sobre l’economia
mundial. L’informe Stern (2006) situa els
costos del canvi climàtic entre el 5 i el 20%
del PIB mundial, enfront d’un escàs 1% que
suposaria el cost de mitigació en cas que
s’adoptaren de manera immediata mesures
per a intentar detindre el calfament.
Diverses estimacions estableixen que serà
més gran la pèrdua de llocs de treball i de
riquesa si no s’actua ja contra el calfament.
Els efectes sobre l’ocupació relacionats amb
el canvi climàtic són variats i complexos
i poden estar originats pels efectes del
calfament, per les mesures de mitigació o
d’adaptació al canvi climàtic o per efecte de
les polítiques de reducció d’emissions o de
substitució de fonts d’energia contaminants
per les energies renovables alternatives.
De moment ja hem vist els efectes
devastadors del calfament sobre la vida, el
patrimoni i els mitjans de subsistència de les
poblacions a Somàlia, Nova Orleans o el sudest asiàtic, territoris afectats per disturbis
climàtics amb formes diferents, com la
sequera i les inundacions, i un mateix origen:
el calfament.
En els processos de canvi i substitució
d’activitats, l’important és el saldo final,
producte de la diferència entre les ocupacions
perdudes per l’adopció de mesures de
mitigació i reducció d’emissions i l’ocupació
generada per l’adopció d’energies renovables
i en general per criteris de reconversió
ecològica de l’economia i de l’activitat
productiva.

ECOLOGITZACIÓ
S’obri pas la hipòtesi que manté que el procés
d’“ecologització” de la societat i la producció
de béns i serveis és intensiu en mà d’obra, i
per això es pot constituir com un generador
net final de llocs de treball. Són molts els
treballs i les evidències que ens mostren que
ocorre això efectivament.
Les propostes sindicals han de
desenvolupar-se tant en l’àmbit de les
alternatives per al conjunt de la societat
com en les plataformes reivindicatives en les
empreses o els sectors productius. L’objectiu
estratègic és la producció neta, la qual cosa
significa abandonar el model de producció de
cicle obert que depreda, esquilma i esgota
el patrimoni dels recursos naturals, molt
contaminant i summament ineficient en la
conversió de matèries en béns i serveis útils.

Per a saber-ne més:
Martí Boscà, J.V. (2012) (coord.). Cambio climático y
salud, Cambio global España 2020/50, ISTAS, SESA,
CCEIM, Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 2012.
Stern, N. (2006) Stern Review on the Economics of
Climate Change (per encàrrec del govern del Regne
Unit).
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ECOFEMINISME.
PRODUIR I TREBALLAR
A FAVOR DE LA VIDA
El capital ignora els riscos mediambientals i la doble explotació de les
dones que, en la seua experiència de classe, acusen la precarietat,
la desocupació, la falta de llibertat sobre el seu cos o la violència
masclista. Per això, moviments socials i sindicats han de fer de la
defensa de la vida de les persones el seu objectiu medul·lar.
Yayo Herrero
Antropòloga, enginyera i
professora de la UNED. Activista
ecofeminista, directora general
de la FUHEM i excoordinadora
estatal d’‘Ecologistas en Acción’

Els llocs de treball perduts
no tornaran; mentrestant
es generen sectors amplis
de població “sobrant” sense
cabuda en el mercat laboral
o amb unes condicions
laborals precàries i incertes

L

a humanitat es troba en una
situació complicada. El model de
pensament econòmic nascut a
Occident i exportat a la resta del
món, s’ha desenvolupat en contradicció
amb les relacions d’ecodependència
i interdependència que asseguren el
sosteniment de la vida.
El “règim del capital” ignora l’existència
de límits físics al Planeta i oculta i explota
els temps necessaris per a la reproducció
social quotidiana que, en contextos
patriarcals, són assignats majoritàriament
a les dones. Creix a costa de la destrucció
del que necessitem precisament per a
sostindre’ns en el temps i es basa en
una creença tan il·lusa com perillosa: els
individus som completament autònoms i
independents respecte a la naturalesa i a la
resta de les persones.
La necessitat de reconvertir el
metabolisme econòmic és urgent. Segons
els informes de les principals organitzacions
i experts que estudien el calfament global,
pot ser que a hores d’ara ja no estiguem a
temps d’evitar el pitjor i calga articular-se
ràpidament per a afrontar una complexa
situació d’afonament de l’economia global de

la forma més humana possible.
L’ocupació ja no és l’eix articulador de
l’estat del benestar. La taxa de guany
global associada a l’economia productiva
està estancada des de la dècada dels
anys huitanta, en gran manera pel declivi
d’energia fòssil, els materials i els recursos
naturals que la van possibilitar. El que ara
permet sostindre el procés d’acumulació és
l’especulació. Els llocs de treball perduts no
tornaran; mentrestant es generen sectors
amplis de població “sobrant” sense cabuda
en el mercat laboral o amb unes condicions
laborals precàries i incertes que no permeten
garantir unes condicions de vida digna ni
mantindre projectes vitals desitjats.
Els qui estem compromesos amb el
manteniment d’un horitzó igualitari i
emancipador estem abocats a afrontar
processos d’adaptació i transició justos
–i ràpids– que permeten assegurar a les
majories socials una vida digna no exempta
de conflictes.
En aquesta reorganització, els sindicats
han de representar un paper fonamental
encara que, llevat d’algunes excepcions, la
profunda crisi ecològica i de reproducció
social encara no forma part central de

les seues anàlisis. Com que no l’aborden,
fan anàlisis incompletes que impedeixen
canalitzar una lluita sindical que connecte
amb les preocupacions de sectors cada
vegada més amplis de persones precàries
i en risc d’exclusió. Òrfenes de referències
polítiques i sindicals, en alguns llocs d’Europa
molta gent vulnerable i amb por gira els
ulls cap a la “seguretat” que prometen
organitzacions de tall neofeixista o populistaxenòfob.

INTERDEPENDÈNCIA
Som éssers vulnerables que vivim en un
planeta finit que proporciona tot el necessari
per a estar vius. I estem encarnats en cossos
que cal cuidar. No hi ha vida possible al marge
de la naturalesa ni sense que, durant tota
la vida –però sobretot en alguns moments
del cicle vital–, hi haja altres persones que
dediquen temps i energia a la cura dels
nostres cossos.
La cura dels cossos en la infància,
la vellesa, la malaltia, o durant tota la
vida en el cas de molts homes –que es
desresponsabilitzen no només de la cura
de la seua descendència o la dels seus
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majors, sinó la d’ells mateixos– és realitzada
majoritàriament per dones. No ho fan perquè
essencialment estan millor constituïdes per
a fer-ho, sinó perquè ho imposa la divisió
sexual del treball pròpia de les societats
patriarcals.
El desacoblament entre economia i
reproducció social ha establit unes nocions de
producció i treball que s’han revelat nefastes
per a la sostenibilitat de la vida.

PRODUCCIÓ DE VIDA
Sota la lògica capitalista, el concepte de
producció està deslligat de la satisfacció
de les necessitats humanes i s’orienta més
prompte a obtindre beneficis a partir de
qualsevol activitat que els faça créixer a curt
termini. Produir és tot allò que permet fer
créixer l’excedent social mesurat en termes
monetaris.
El poder econòmic i la societat no es
pregunten per la naturalesa del que es
produeix, a costa del fet que es produeix,
ni com es reparteix el benefici d’aquesta
producció. Es denomina i valora com a
producció tant el que és necessari per a
satisfer necessitats humanes com allò que és

accessori o fins i tot indesitjable des del punt
de vista del benestar social.
Si no es vol fer més profunda la fossa en
què ja es troben molts sectors d’activitat
econòmica i si es pretén reconvertir el model
productiu abans que siga inviable fer-ho des
del punt de vista de la disponibilitat d’energia
i materials, és imprescindible distingir entre
les produccions socialment necessàries i les
socialment nocives.
Es considera treball només el que es fa en
l’esfera mercantil barata un salari mentres
que les funcions realitzades en l’espai de
producció domèstica i que garanteixen la
reproducció i la cura dels cossos humans
no són anomenades ni generen cap tipus de
dret per a qui les realitzen. Quan les tasques
de cura i domèstiques es fan de forma
remunerada, es tracta d’un treball precari i
explotat.
Les persones que realitzen aquest treball
solen vindre, a l’Estat espanyol, dels mateixos
territoris d’on procedeixen les matèries
primeres que sostenen el metabolisme social.
Allà, en els seus països de procedència, altres
dones atenen els buits que s’han deixat en
la cura dels seus propis familiars. D’aquesta
manera es creen unes cadenes globals de

cures que són transnacionals, precàries i
feminitzades.
Com que es redueix la consideració
de treball humà a la mera ocupació, els
treballadors i les treballadores perden
l’única força que tenen davant del capital: la
consciència de saber-se col·lectivament força
productiva i necessària. Així, es desplaça
el pes de la generació de riquesa des de
qui treballa cap a qui ofereix ocupació. Es
produeix d’aquesta manera una cessió
simbòlica de poder de qui té la capacitat de
treballar a qui té la possibilitat d’ocupar.
Hui, contràriament al que el moviment obrer
defenia en els inicis, hi ha moltes persones
–també entre afiliades i fins i tot dirigents
de sindicats– que perceben el capitalista
i l’empresari com el motor generador de
riquesa, en detriment de les persones i
la seua capacitat de treball i de la força
regeneradora de la naturalesa.
No obstant això, la producció de vida és
una precondició per a la producció mercantil.
El treball sota la lògica capitalista només
pot ser productiu en el sentit de produir
un excedent que puga obtindre, extraure,
explotar i apropiar-se un treball dedicat a
produir vida o subsistència.

La classe no és un concepte cristal·litzat ni
estàtic, sinó que fa referència a relacions
dinàmiques de producció materialitzades en
persones i contextos reals.
Del moment que es trenca la falsa
dicotomia producció-reproducció i s’incorpora
la naturalesa dins dels comptes del
metabolisme econòmic, les relacions de
producció s’amplifiquen de manera notable.
La clàssica tensió entre el capital i el treball
assalariat que defineix la lluita de classes
s’estén a la contradicció entre el capital i
tots els treballs, també els que es duen a
terme en l’àmbit domèstic. Per tant, com
que incorpora la inviabilitat del creixement
indefinit de la producció capitalista en un
planeta limitat, aquella tensió es converteix
en una oposició entre el capital i la vida.
La precarietat, la desocupació, la
sobrecàrrega de les dones en les tasques
de cures de les persones més vulnerables,
l’anomenada pobresa energètica –en realitat,
una expressió més de la pobresa– , el consum
de menjar porqueria, la malaltia a causa de
la contaminació, la falta de llibertat sobre
el propi cos o la violència masclista formen
part de l’experiència de classe. En tots els
casos són conseqüències derivades d’un
model de producció, distribució i consum que
creix a costa d’explotar persones i destruir
ecosistemes.
Aconseguir moviments amplis requereix
articular la identitat d’un subjecte social amb
experiència de classe, ampli i divers que ja
no és, només, la classe treballadora clàssica.
L’articulació social per a la resistència i la
generació d’alternatives requereixen a hores
d’ara navegar per aquest mar de complexitat
amb formes d’organització diferents que
abans requerien d’una visió molt més
simplificada de l’economia i les relacions de
producció.
Tot això implica obrir-se a la reflexió i el
debat entorn de l’indefugible desplaçament
de l’esfera material de l’economia a la
reorganització dels temps de les persones,
de manera que l’ocupació remunerada i
el de cures siguen repartits entre homes i
dones. En l’agenda, cal tornar a prioritzar la
redistribució de la riquesa, la dessacralització
i fins i tot el qüestionament de la propietat,
quan està lligada a la mera acumulació.
Què fer per a canviar el rumb i virar cap
a societats en les quals la cooperació i la
suficiència siguen els pilars que ajuden a
navegar en els durs temps que vénen?
És imprescindible mirar de fit a fit la
realitat que tenim al davant i fer que altres
persones la miren amb nosaltres. En
aquest marc nou necessitem sindicats que,
sense oblidar la defensa de cada persona
treballadora, alcen la mirada de cada
ocupació i sector concret per dissenyar amb
altres moviments –persones aturades i
precàries, feministes, ecologistes, moviments
en defensa de l’habitatge i molts altres– una
estratègia i una lluita que permeta posar en el
centre la defensa de la vida.

Per a saber-ne més:
Herrero, Y. (2013). Propuestas ecofeministas para
transitar a un mundo justo y sostenible. https://www.
youtube.com/watch?v=Eq-jysIgnIs
Herrero, Y. (2014). “Producir y trabajar para
mantener la vida humana”. Viento Sur, núm. 134.
http://vientosur.info/IMG/pdf/VS134_Y_Herrero_
Producir_trabajar_mantener_vida.pdf
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PRECARIETAT I
INESTABILITAT LABORAL
EN L’ENSENYAMENT
La precarietat de l’escola pública valenciana s’explica pels atacs
–dèficit d’infraestructures, retallades, normatives restrictives...– de
vint anys de governs del PP. Els del professorat interí i de l’associat
d’universitat són mostres d’unes condicions laborals abusives que
pateixen també altres col·lectius del sector, docents i no docents.
Alícia Martí Climent
Directora d’Allioli

E

l deteriorament de la qualitat del
treball i la incertesa afecten els
treballadors i les treballadores de
l’ensenyament: jornades a temps
parcial, itineràncies, acomiadaments en
arribar l’estiu, etc. Els darrers anys han patit
a més una significativa pèrdua del poder
adquisitiu (retallada del govern espanyol
en 2010, congelacions salarials sense
clàusules de revisió salarial, paralització de
l’aportació al pla de pensions des de 2012...).
Els descomptes per incapacitats temporals
o l’augment d’hores lectives són també
disposicions del govern espanyol que retallen
els drets laborals del professorat. Ara mateix,
qualsevol docent amb una baixa laboral, tret
de huit supòsits de malalties, es veu penalitzat

Les retallades, el model de
gestió empresarial i competitiu
recollit en la LOMQE i la
deriva cap a la precarietat
de l’escola pública i de les
persones que hi treballen
caracteritza l’estat actual de
l’ensenyament al País Valencià

amb el descompte de la meitat del seu salari
durant els tres primers dies de baixa i de la
quarta part des del quart al vinté dia.
Des de les escoletes infantils fins
a la universitat la precarietat recorre
l’ensenyament. D’entrada, d’escoletes
infantils de 0 a 3 anys de titularitat pública,
n’hi ha ben poques, tot i tractar-se d’una
etapa educativa que és clau per a afavorir la
igualtat social i econòmica de l’alumnat. No
comptem amb gratuïtat en tots els serveis
complementaris, com menjador o transport
escolar, ni tampoc amb infraestructures i
dotacions materials adequades en molts
casos.
Les retallades, el model de gestió
empresarial i competitiu recollit en la LOMQE
i la deriva cap a la precarietat de l’escola
pública i de les persones que hi treballen
caracteritza l’estat actual de l’ensenyament
al País Valencià. El Reial Decret-Llei
14/2012, que augmenta la càrrega lectiva
del professorat i les ràtios i allarga les
substitucions deu dies lectius, ha empitjorat
considerablement les condicions laborals
del sector. L’ensenyament valencià requereix
un model integral de plantilles dependent
de la Conselleria d’Educació que incorpore
el professorat i el personal d’administració
i serveis. El model ha d’adequar-se a les
necessitats educatives actuals, millorar les
plantilles en totes les etapes, recuperar
la figura del tutor/a generalista per unitat
en Primària i comptar amb altre personal
no docent. En aquest sentit, els centres
educatius han de comptar amb una dotació

suficient d’especialistes per a l’atenció a la
diversitat i de suport i de personal sanitari
d’infermeria per a tasques assistencials,
educatives i preventives.

que són foragitades del sistema. El que cal és
consolidar el treball existent i crear-ne més:
que continue treballant qui ja treballa i que
accedisquen als nous llocs de treball aquelles
persones que encara no tenen feina.

EL PROFESSORAT EL PROFESSORAT
INTERÍ
ASSOCIAT
D’UNIVERSITAT
El professorat interí, forçat de manera
contínua a adaptar-se als successius
canvis normatius, és potser la imatge
més significativa de la precarietat entre
les treballadores i els treballadors de
l’ensenyament públic no universitari: jornades
a temps parcial, itineràncies, acomiadaments
en arribar l’estiu, etc. El Sindicat sempre ha
defensat l’estabilitat d’aquest col·lectiu fins
a l’accés definitiu a la condició de funcionari
o funcionària de carrera i la negociació d’un
nou sistema d’accés a la funció pública.
STEPV planteja que els sistemes de provisió
de personal han de permetre que qui tinga
un treball en precari i hi haja accedit de
manera legal, neta i transparent hi puga
romandre i consolidar el seu treball. La
simple convocatòria d’oposicions –quan hi ha
milers de persones que ja ocupen els llocs
de treball que s’ofereixen– no és cap solució,
ja que suposa bescanviar unes persones per
altres: es posa fi a la precarietat dels llocs de
treball a canvi d’empitjorar la de les persones

La universitat pública ha esdevingut un
model de precarietat que atempta contra
la democràcia i la justícia social. Múltiples
factors alerten sobre l’augment d’aquest
fenomen; la temporalitat, la fragmentació i la
discriminació es multipliquen.
En l’àmbit universitari, la carrera docent
i investigadora es troba plena de figures i
requisits opacs i arbitraris que contribueixen
a la incertesa i a la inestabilitat. Molts
contractes són eventuals i inestables.
Hi ha personal que pateix discriminació
salarial, tot i assumir i dur a terme tasques i
responsabilitats similars, molts amb salaris
inferiors als 900 euros mensuals.
Un altre fet destacable és la invisibilitat
d’una part de les treballadores i els
treballadors universitaris, que no compten
amb pràcticament cap representació
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en els òrgans de govern. D’altra banda,
l’externalització i la temporalitat de la majoria
de serveis, com la neteja o la seguretat,
fragmenta el col·lectiu i augmenta els nivells
d’explotació laboral.
La figura del professorat associat, en
l’últim esglaó de la piràmide educativa, és
potser la cara més visible de la precarietat
laboral universitària. Es tracta, segons la
normativa, de professionals externs de
reconeguda competència, que aporten els
seus coneixements i la seua experiència
professional. L’accés a una plaça de docent
associat requereix superar un concurs
que acredite la preparació acadèmica i
l’experiència professional. El sou d’aquest
personal sol oscil·lar entre els 200 i els
500 euros bruts mensuals, en funció del
nombre de crèdits impartits. Una professora
associada pot arribar a impartir les tres
quartes parts de la docència d’un titular, però
la diferència entre els seus salaris no manté
aquesta proporcionalitat. La dedicació del
professorat associat, igual que la del titular,
inclou docència, preparació de les classes,
tutories i investigació acadèmica.
La manca d’estabilitat caracteritza els
contractes del professorat associat que, en
els millors dels casos, ha de renovar cada any.
Al País Valencià, aquesta precarietat laboral,
els entrebancs quant al reconeixement de la
investigació i la dignificació salarial ha portat
el col·lectiu a organitzar-se per a denunciar
la situació discriminatòria que pateix. Es
reclama una remuneració adequada al seu
nivell de qualificació professional, una nova

figura contractual i el reconeixement de
l’experiència laboral, docent i investigadora.
Arran d’una denúncia de la Plataforma
del Professorat Associat de la Universitat de
València, la Sindicatura de Comptes ha alertat
de la seua utilització irregular i la Comissió
Europea ha anunciat que estudiarà la situació
del col·lectiu. Mentrestant, la negociació amb
la Generalitat del conveni laboral del personal
de les universitats públiques valencianes,
podria aconseguir millores en les condicions
laborals del col·lectiu.

TOTES SOM
PRECÀRIES
La precarietat té unes conseqüències
nefastes que afecten tots els àmbits de la
vida individual i col·lectiva: accidents laborals,
discriminació, salaris baixos, inseguretat,
incertesa, depressió, ansietat i altres tipus de
trastorns de la salut. La incertesa sobre el
futur impedeix planificar la vida i els salaris
baixos no permeten una vida digna. Tot
plegat obliga a viure sota constant amenaça
d’enfonsament. De manera singular, les dones
estan sobrerepresentades en el treball precari.
En les societats capitalistes, la millora de
les condicions laborals i vitals de les persones
més vulnerables –entre les quals també hi ha
treballadores de l’ensenyament– ens obliga a

visibilitzar i denunciar la precarietat laboral
que pateixen. En aquest context, l’anomenada
flexibilitat laboral o desregulació del mercat
laboral fa referència a l’adaptabilitat i
disponibilitat de mà d’obra barata que es veu
obligada a acceptar la pèrdua dels seus drets
laborals i socials.
El precariat, diu Guy Standing, creador
del nou terme, és una nova classe emergent,
caracteritzada per la inestabilitat i la
inseguretat. Tot i això, Standing afirma que
encara no és una classe en el sentit marxista,
atés que està dividit en faccions enutjades i
unit només en temors i inseguretats: “A causa
dels mercats laborals flexibles, la precarietat
no pot basar-se en una memòria social, un
sentiment de pertinença a una comunitat
d’orgull, estatus, ètica i solidaritat. Tot és
fugaç”. Sorgeixen, doncs, mitjans nous per
minar el poder polític de la classe obrera. La
precarietat pot esdevenir perillosa, apunta
Standing, perquè hi ha persones que pateixen
inseguretat crònica, gent frustrada que, amb
les noves inestabilitats socials, no tenen veu i,
per tant, són vulnerables als cants de sirena
de l’extremisme. Per tot això, aconsella a les
persones amb responsabilitats polítiques
molta cura per a respondre-hi millor, si volen
evitar “una collita de discòrdia”.
D’altra banda, Richard Seymour considera
que el precariat no és una classe social
perquè “a hores d’ara tots som precaris”.
L’ofensiva neoliberal, assegura, provoca
que tots els treballadors i les treballadores
s’enfronten a condicions precàries;
cada vegada són més les persones que
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pateixen una precarietat que s’expandeix
dramàticament. La precarietat no s’estén
de la mateixa manera i intensitat a totes
les professions i llocs de treball, i no
només s’estén entre immigrants i pobres,
treballadores embarassades, estudiantat i
persones joves. Hi ha personal del sector
públic, i de l’ensenyament en particular –
personal de neteja, menjador, docents– que
està afectat per la precarietat. Tots som
precariat i si som perillosos, diu Seymour, és
perquè estem a punt de trencar la seguretat
il·lusòria dels nostres governants. Com diu el
prestigiós lingüista i activista nord-americà
Noam Chomsky, es tracta d’una llarga i dura
lluita. La precarietat ha canviat la forma de
treballar, de viure i d’organitzar-nos. Per això
també cal canviar la lluita dels treballadors i
les treballadores i de les seues organitzacions
per a poder fer-hi front.

Per a saber-ne més:
Cassassas, D., Parra, I. (2016). “Guy Standing: “El
precariat és la nova classe del capitalisme global”.
Crític. http://www.elcritic.cat
Rom, Mireia (2017). “Ser profesor a Catalunya avui,
una professió precària?”. Crític (27/03/2017). http://
www.elcritic.cat/actualitat/ser-professor-avui-unaprofessio-precaria-13806
Seymour, Richard (2012). “We Are All Precarious.
On The Concept Of The ‘Precariat’ And Its Misuses”.
New Left Project.
Standing, G. (2013). El precariado. Una nueva clase
social. Pasado y presente. Barcelona.
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SINDICALISME ASSEMBLEARI I PARTICIPATIU:

DEL FULL A LA TAULETA

El full amb les anotacions manuscrites que sosté Pere Calpe i el document
digital que desplega Patri Teruel a la seua tauleta electrònica mostren dos
maneres diferents de processar el coneixement. Són aparences només.
Perquè el mestre acabat de jubilar i la jove mestra de Pedagogia Terapèutica
comparteixen en essència unes maneres semblants d’estar en el món i
d’entendre el sindicalisme. Un estil i unes pràctiques apegades a la gent i al
carrer que Pere i Patri van fer seues al caliu del primer moviment assembleari de
mestres i les mobilitzacions més recents contra les retallades, respectivament.
Rafa Miralles
Cap de redacció d’Allioli
Fotos: Amadeu Sanz

Les tasques d’una sindicalista, són diferents
de com eren abans?
Pere Calpe. Fins als anys noranta no teníem
persones alliberades, gent que deixa l’escola
un temps per treballar en el sindicat. Abans,
en eixir de classe, els militants ens reuníem
en la Intercomarcal o anàvem a predicar la
paraula pels centres. Així, dia a dia, de dilluns
a divendres. Molts caps de setmana inclús
ens n’anàvem a Madrid. Però el dilluns a
primera hora estàvem a peu d’aula.
Es podria funcionar ara sense permanents
sindicals?
P.C. És necessari comptar amb permanents
que es guanyen la confiança dels treballadors
i treballadores. Ens han de veure, cal que
sàpien que estem a prop de la gent. A la
Ribera fa temps que vam instituir la “paella
sindical”, on ens reunim a final o principi de
cada curs vora una quarantena de persones.
Patri Teruel. Una de les nostres tasques clau
és canalitzar i unir les lluites, estar presents

Les assemblees són
essencials per a nosaltres.
Patri Teruel
La gent no necessita que
cap sindicat els apadrine.
Pere Calpe

en les plataformes socials, donar-hi un eix
vertebrador. Amb la presència en les xarxes
socials, el treball d’una sindicalista pot
estendre’s fins a 24 hores al dia.
Les tecnologies, són el camí més curt per a
vincular el personal?
P.T. Gràcies a les tecnologies hem establit
vincles, especialment amb gent jove que
participa de manera molt activa en les
mobilitzacions, però a la qual li costa més
implicar-se en la dinàmica interna del
sindicat.
Quina dinàmica?
P.T. Les assemblees són essencials per
a nosaltres. La implicació de la gent en
un debat garanteix un acord que després
defensarem junts. Però sembla que a una
majoria de joves els costa participar en una
assemblea d’aquestes.
Però aquesta gent jove és la que omplia les
places el 15-M.
P.C. És més fàcil que es mobilitzen sobre una
problemàtica definida, perquè la indignació
naix sempre de la panxa, de la necessitat de
solucionar la situació personal. Quan aquest
conflicte es resol, la majoria abandona, passa
sempre. Dit això, els valors que ací sempre
hem reivindicat estaven presents en el 15-M.
P.T. A més dels temes laborals, estem
compromeses amb la renovació pedagògica i
l’ensenyament en valencià, pensem que una
altra escola és possible. Impulsem totes les
mogudes socials, perquè aspirem a canviar
la societat. Som més que un sindicat. En
la Plataforma per l’Ensenyament Públic, la
Marea Verda valenciana, la nostra presència
va ser decisiva per a canviar un govern de la
Generalitat corromput, que estava destruint
els serveis públics.

Què cal fer perquè la gent nouvinguda al
sindicat s’hi integre més?
P.C. Primer de tot hem escoltar-los, no
donar-los els típics consells de la gent major i
tindre paciència. Si vénen és perquè tenen un
problema. Hem d’atendre tot el món, afiliats
i no afiliats. Ací no preguntem a la gent si
pertany o no al sindicat.
No provoca això la incomprensió de qui paga
les quotes?

P.T. És evident que a la gent afiliada l’ajudem
a fer determinades gestions i que hi ha
persones que decideixen afiliar-s’hi perquè
estan satisfetes amb l’atenció que els donem.
Però el compromís és atendre bé a tot el món.
Explica això que molts docents precaritzats
s’afilien o es vinculen a STEPV?
P.C. Les nostres seus tenen sempre les
portes obertes a tots els docents, també
a qualsevol col·lectiu mobilitzat que les
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SÓC L’EXEMPLE QUE EL
SINDICAT FA SEUES TOTES LES LLUITES
Patri Teruel Tomàs
(Sant Carles de la Ràpita, Montsià, 1981)
La presidenta de la Junta de Personal Docent de Castelló és una
mestra i activista social que fa només cinc anys representava la
seua escola en la coordinadora intercentres contra les retallades,
una lluita que la va dur de manera natural a treballar en el sindicat. Ciclista i gran lectora, pertany a la Conlloga-Muixeranga de
Castelló i és percussionista en una batucada.

HEM D’IMPLICAR-NOS EN LES
DINÀMIQUES SOCIALS I LES ASSEMBLEES
Pere Calpe Barberà
(Algemesí, Ribera Alta, 1957)
Participant en el procés de constitució del sindicat, ara fa quatre
dècades, assegura que va ser a la Vega Baixa quan es va implicar
a fons en el sindicalisme assembleari. Mestre, exassessor de Valencià i regidor per la UPV en l’ajuntament del seu poble durant 12
anys, activista d’Escola Valenciana li agrada cantar i pescar amb
canya. I sempre que pot, recalca, “esmorzar molt bé”.

necessite, com en la Dictadura feien algunes
esglésies amb els demòcrates, intentem
canalitzar les inquietuds dels distints
sectors i col·lectius. És admirable que gent
que ho ha perdut tot, com les víctimes de
desnonaments, siga capaç d’ajuntar-se i
defendre la seua dignitat.
Què poden aprendre d’aquest sindicat?
P.C. Que han de ser protagonistes dels
canvis que volen impulsar. Si tu no participes

i t’impliques, no faràs teus els canvis que
vols. La gent no necessita que cap sindicat
o organització els apadrine. Una vegada
solucionat el problema inicial que patien no
han de desorganitzar-se. Si s’ha aconseguit
posar en marxa la construcció d’una
escola que abans estava en barracots, cal
prosseguir i exigir la satisfacció d’altres
necessitats.
P.T. Hem aprés molt en tot tipus d’iniciatives
socials, som un nucli més de la lluita, això
forma part del nostre ADN i ens sentim molt
còmodes parlant a la gent d’igual a igual. Les
mobilitzacions naixen des de la base i hem de
ser una ferramenta útil al moviment, oferirhi recursos i serveis. Altres organitzacions
rebutgen sovint iniciatives perquè no poden
instrumentalitzar-les.
La feminització, és encara una assignatura
pendent?
P.T. Les marxes per la no-violència contra les
dones del 25 de novembre passat van nàixer
en STEPV i Intersindical.
Però l’organització, ha incorporat aquest
compromís?
P.T. Hem avançat moltíssim i som un referent
indiscutible. De les tres presidències de
les juntes de personal, dos són dones. El
Secretariat Nacional és un òrgan paritari i en
l’equip de negociació amb la Conselleria hi ha
dos dones. Tenim tres àrees sindicals clau:
Organització, Finances i Comunicació, que
estan coordinades per tres companyes.
P.C. Però les dones encara heu d’adquirir
més apoderament, dins i fora del sindicat. Els
centres educatius també s’estan feminitzant.
P.T. Però la majoria dels càrrecs directius
d’escoles i instituts són homes. Ací encara hi
ha molta faena pendent.

Hi ha una consciència suficient sobre la
gravetat de la crisi ecològica i la necessitat
de mamprendre al respecte un treball de
sensibilització?

mai no n’hem tingut. La gent al·lucina
quan els expliques que ací les decisions
són col·legiades i que no hi ha càrrecs
unipersonals.

P.C. Participem en col·lectius ecologistes que
treballen sobre problemàtiques específiques
com Xúquer Viu, Segura Vivo o Tanquem
Cofrents, però encara tenim molt a fer. Mireu
les prestatgeries de les seus sindicals, estan
a vessar de documents i papers... Hem
d’anar acostumant-nos als mitjans digitals i
prescindir del paper.

P.C. L’altre dia llegia que les patronals i
els agents socials havien signat un acord.
Ser agent social vol dir que participaràs en
el repartiment del pollastre. Quan el meu
sindicat es convertisca en un “agent social”,
el deixaré.

Aquest repte va més enllà del compromís
personal...

P.C. En les reunions amb l’Administració on
es pot arribar a algun acord, solc advertir als
nostres portaveus que no hi han de dur cap
boli, no poden signar res en nom del sindicat...
Cal no tindre pressa per a firmar; de primer
cal comptar amb la gent. Fixarem la nostra
posició i hi respondrem després de consultarho a l’afiliació i que els nostres òrgans
decidisquen. A aquests agents socials a què
em referia, tot això els té igual. Nosaltres no
hem de caure mai en aquesta trampa.

P.T. Hem d’interioritzar el repte ecològic
en la vida del sindicat. Tenim pendent fer
de l’ecologia un tret identitari com ho és el
feminisme. En això hem de posar-nos les
piles.
Les piles potser no... (Rialles)
P.T. D’acord, haurem de pedalejar més per
a fer de l’ecologisme un tret d’identitat més
destacat. Jo em desplace als centres amb
bicicleta.
S’està perdent el perfil sociopolític del
sindicat?

Què vols dir?

P.T. Encara que no som una organització
amb un funcionament vertical, hauríem de
comptar amb una persona referent en cada
centre que ens garantira una comunicació
fluida i eficient.
Us veieu desbordats per la tasca sindical?

P.C. Cada any organitzem una escola en la
qual, a més de les persones afiliades que ho
desitgen, participen totes les permanents.
És fonamental la formació de quadres:
companyes i companys de les juntes de
personal, de les intercomarcals o dels
consells nacionals.
Ha augmentat el pes de les elits sindicals,
diguem-ne, “professionalitzades”?
P.T. A vegades ens pregunten: qui és el
vostre secretari general? Però no n’hi ha,

P.C. Hi ha vegades que et plantegen qüestions
i no saps què dir-ne. Fa un parell d’anys,
em va telefonar un mestre interí itinerant
preocupat per si el despatxarien. M’explicava
que en un dels desplaçaments amb cotxe
l’havia parat la Guàrdia Civil i li havia llevat
el carnet d’identitat. “Deus voler dir el de
conduir”, li vaig puntualitzar. Però no, havia
acceptat una plaça de mestre itinerant sense
tindre el permís de conduir. L’únic que se’m va
ocórrer va ser preguntar-li si fumava. “En la
presó, el tabac és l’únic que podré oferir-te”.
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PER A REPENSAR EL SINDICALISME
LLEGIR

MIRAR I ESCOLTAR

GUY STANDING (2012). EL PRECARIADO: UNA NUEVA CLASE
SOCIAL. BARCELONA, PASADO Y PRESENTE.

A

mb el concepte precariat, Guy Standing
(Gran Bretanya, 1948) es refereix a
una nova classe social del capitalisme
global caracteritzada per la inestabilitat i
la inseguretat. Què fa que siga diferent? En
primer lloc, està obligada a acceptar una
vida de treball inestable i sense identitat
professional. Al precariat no se’l remunera
per moltes de les tasques que ha de fer.
Abans, el proletariat fitxava i cobrava per
les hores que feia, però el precariat ha de
fer moltes més coses: reciclatge, treball
en xarxa, buscar faenes, omplir informes,
fer, esperar… El precariat és un fenomen
nou per al moviment obrer, és la primera
classe social de la història amb un nivell
d’educació més alt del nivell de la faena que
ha de fer. La segona cosa que fa diferent el

precariat és que ha de dependre dels salaris
monetaris: no té accés a beneficis aliens al
salari, no té pensions, ni vacances pagades,
ni sanitat pagada... El deute és el seu sistema
d’explotació. Però el que més el defineix és
que, per primera volta, una classe social
emergent pot perdre drets adquirits per
ciutadans del passat. El precariat és l’única
classe radical transformadora en la societat
de hui, l’única classe que vol esdevindre
suficientment forta per a abolir les condicions
que defineixen la seua existència. I vol abolirse a si mateixa. Standing connecta temes
i processos lligats al deteriorament de les
condicions de treball amb conseqüències
decisives respecte a la cohesió social, les
polítiques públiques, la democràcia i els
sistemes de protecció social.

JOSU EGIREUN I MANOLO GARÍ (EDITORS) (2014). “¿QUÉ
SINDICALISMO EN TIEMPOS DE CRISIS?”. VIENTO SUR NÚM.
134 (JUNY 2014). WWW.VIENTOSUR.INFO

‘V

iento Sur’, fundada en 1992, és
una publicació bimestral d’anàlisi
de l’actualitat que té com a referència i
perspectiva política un marxisme obert i el
foment de la comunicació i la trobada amb
altres corrents de pensament crític. També
és un portal web que es renova cada dia i
que allotja informes, opinions i debats sobre
temes sociopolítics vinculats a moviments
d’arreu del món.
Aquest dossier conté referències útils
per a construir una estratègia sindical: la
realitat de com s’organitza i desenvolupa el
capitalisme actual i els reptes del moviment
obrer en aquesta conjuntura; la descripció de
les classes treballadores a l’Estat espanyol
des d’una perspectiva de gènere; l’esclat
d’una crisi en 2008 que intensifica l’explotació

i implica la supressió dels drets laborals; el
canvi de paradigma que suposa considerar
les bases materials que sostenen la vida
humana; les importants mobilitzacions
que, en la França de 2010, quasi aturen
el país per la vaga de refineries, amb una
gravíssima crisi del camp sindical; les
lluites de la Marea Blanca i la Marea Verda;
l’experiència a Portugal de treballadores i
treballadors precaris organitzats al marge
dels sindicats tradicionals; l’experiència de
l’ocupació obrera de Fralib, en què la plantilla
s’apropia l’empresa i implanta un sistema
autogestionari. Amb els ensenyaments
d’aquestes pràctiques socials, es conclou la
necessitat de construir unes alternatives i
un model de societat que responguen a les
urgències socials i mediambientals.

La classe obrera, les seues lluites i afanys,
han inspirat no poques manifestacions de
la cultura popular contemporània. Si el cine
ha relatat alguns combats sindicals amb
pel·lícules memorables, com La sal de la
tierra, en la música popular podem trobar
relats íntims o polítics on la peripècia vital o
social de la classe obrera és la protagonista
o la veu. Entre l’amplíssim ventall d’obres
que aborden aquestes temàtiques, ací hi ha
algunes de les imprescindibles.

American Ballads
Ballads,
Pete Seeger (1957)

The Clash, The Clash
(1977)

In the city,The Jam
(1977)

Promised land, Bruce
Springsteen (1978)

CRÍTIC, PERIODISME D’INVESTIGACIÓ. WWW.ELCRITIC.CAT

‘C

rític’ és un mitjà especialitzat en
periodisme d’investigació: “Creiem
en el periodisme incòmode, el que aborda
els temes amb profunditat, context i dades,
contrastant les fonts i sense caure en el
pamflet”.
Amb motiu del Primer de Maig, Sergi
Picazo, un dels seus fundadors, hi publica
‘El sindicat ha mort, visca el sindicat!’ en
què aborda la crisi del moviment sindical.
L’autor es pregunta: “Poden els sindicats
ser, com van ser-ho en el passat, una
força clau per resistir els atacs d’aquest
capitalisme sense regulació i, a més, tornar
a reclamar drets nous –per què no?– per
als treballadors al segle XXI?”. El text, que
denuncia el poc interés que sobre la qüestió

dels sindicats manifesta la nova esquerra i els
nous moviments socials, “sobretot els més
postmoderns”, ofereix una panoràmica crítica
del sindicalisme.
En una altra peça, Joan Carbonell
entrevista César Rendueles (Girona, 1975),
potser una de les ments més privilegiades
del pensament crític actual, autor dels llibres
Sociofobia, En bruto i Capitalismo canalla,
que defén repolititzar el món del treball i
reprendre una política més conflictiva. En
aquest sentit, el jove sociòleg adverteix que
els debats polítics “no arriben als centres
de treball, l’espai on es dirimeixen els
conflictes relacionats amb les condicions de
subsistència material de la gent”.

Dos días, una noche, G. Dardenne (2014)
Pride, Mattheu Warchus (2014)
Los lunes al sol, L. F. León de Aranoa (2002 )
The wire, sèrie de TV (2a temporada), (2002)
Billy Eliott, Stephen Daldry (2000)
Pan y Rosas, Ken Loach (2000)
Full Monty, P. Cattnaeo (1996)
La camioneta, S. Frears (1996)
Mi hermosa lavandería, S. Frears (1985)
Novecento, Bernardo Bertolucci (1976)
Todo va bien, Jean-Luc Godard (1970)
La ley del silencio, Elia Kazan (1954)
La sal de la tierra, Herbert J. Biberman (1954)
Arroz amargo, G. de Santis (1949)
Las uvas de la ira, John Ford (1941)

r

b

ALLIOLI 266/ NOVEMBRE 2017

29

QUÈ
ÉS
UN
SINDICAT
ASSEMBLEARI
EL MODEL SINDICAL D’STEPV
EL CONGRÉS
Cada quatre anys se’n celebra un
d’ordinari. Debat les línies sindicals
i elegeix el Secretariat nacional.

EL SECRETARIAT NACIONAL
Es reuneix amb freqüència i
decideix sobre el dia a dia del
sindicat en el País Valencià. Escolta
les assemblees comarcals i els
secretariats intercomarcals.

L’ASSEMBLEA
DELEGACIÓ

És el centre de la nostra acció
sindical i del procés de presa
de decisions: el Sindicat es
vincula a allò que emane de les
assemblees del professorat.

INFORMA

R
iol

All

i

g l
r

b

DELEGACIÓ

EL CONSELL NACIONAL
Màxim òrgan entre congressos.
Decideix la línia sindical. Es reuneix
ordinàriament una vegada per
trimestre, i extraordinàriament
davant decisions greus, com
ara convocar una vaga.

LES I ELS PERMANENTS
Visiten els centres i atenen en
les seus, personalment o per
telèfon, reparteixen publicacions,
ajuden a mantenir les webs i les
xarxes, convoquen i moderen
assemblees, fan gestions
institucionals, organitzen
concentracions i manifestacions…

Voldria
participar-hi,
però no sé
com fer-ho

DE





LE
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ELS NUCLIS DE CENTRE
Són els nodes sindicals més pròxims al
professorat. Dinamitzen la vida en cada centre
difonent la informació sindical i informant a les
permanents sindicals de la problemàtica i les
iniciatives dels claustres. Són una de les peces
clau de la xarxa solidària que és un sindicat.

I QUÈ PUC FER JO?

ELS SECRETARIATS
INTERCOMARCALS
Decideixen sobre allò que afecta
cada intercomarcal: seus,
alliberaments, pressupost,
acció sindical… Hi ha un per
cadascuna de les intercomarcals:
Alacant, Castelló i València.

n LES PERMANENTS SINDICALS
Ensenyament públic
També coneguts com a “alliberats sindicals”, els
i les permanents són professors i professores
alliberats de la tasca docent per a fer un treball
sindical. En el nostre sector, la norma que els
regula és l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(EBEP) i es determinen en base als resultats de
les eleccions sindicals. Aquesta normativa potser
modificada per acords en l’àmbit autonòmic i de
les meses generals de negociació, com és ara
el cas. Al maig de 2017 es va signar un pacte
d’acció sindical entre els sindicats STEPV, CCOO i
UGT i la Conselleria d’Educació que regula, entre
d’altres coses, els permisos sindicals.
En les eleccions de 2014, STEPV va obtindre 94
delegades i delegats a les Juntes de personal del
País Valencià: 36 a Alacant, 19 a Castelló i 39 a
València, més altres quatre per cada territori per
haver obtingut més d’un 10% dels vots.
Cada delegat/ada té dret a 40 hores de còmput
mensual per a l’acció sindical. Aquestes hores
es poden acumular per a “alliberar” persones a
temps complet.

n COM ES FINANCIA STEPV?

Així, per territoris, STEPV acumula les hores de
la manera següent:

ALACANT

36 + 4 = 40 x 40 = 1600 h

CASTELLÓ
VALÈNCIA

19 + 4 = 23 x 40 = 920 h
39 + 4 = 43 x 40 = 1720 h

TOTAL

4240 h

Segons l’Acord d’Acció Sindical de 2017, per cada
100 hores es pot alliberar una persona, de manera que les alliberacions queden així:

PERMANENTS

4240 / 100 = 42,4

Els decimals s’arredoneixen i ens dóna 43
persones alliberades al País Valencià, a les quals
s’hi afigen quatre més, de caràcter institucional.
Les persones es distribueixen de la següent
manera:

n Percentatge de les subvencions
sobre els ingressos d’STEPV

STEPV es financia amb les quotes de la seua
afiliació. En funció de la seua representativitat,
adquirida en les eleccions sindicals, l’organització
rep dues subvencions, una de la Generalitat,
a través de la Intersindical Valenciana, i una
altra del Ministeri de Treball, a través de la
Confederació Intersindical. La quantia d’aquestes
subvencions varia cada any. Des del 2015, STEPV
ha rebut les següents quantitats, en euros:

9+91 10+90
9,8%

2015

10%

2016

SOBRE AUTONOMIA SINDICAL
I SUBVENCIONS
8.904

7.571

3.855

3.352

2015
MINISTERI DE TREBALL

2016
GENERALITAT VALENCIANA

En euros. L’any 2017 està per determinar.

El Sindicat no renuncia a rebre un legítim
finançament públic per al desplegament de
la seua tasca de defensa dels treballadors
i treballadores, però no hipoteca la seua
independència a canvi de subvencions. Així,
en 2013, enmig de les retallades de drets dels
treballadors el Sindicat no va signar amb el
govern del PP un acord de permisos sindicals,
que haguera suposat més persones alliberades,
tant per a Intersindical Valenciana com per a
STEPV. La resta de sindicats sí que el van signar.
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I QUÈ PUC FER JO?

n Acció sindical
País
Alacant
Castelló
València
Ensenyament privat
Formació Professional
Ensenyaments de règim especial

4
12
8
13
2
1
1

n Organització i finances

2

n Polítiques d’igualtat

1

n Polítiques educatives

1

n Serveis jurídics

1

n Salut laboral

1

Ensenyament privat
El sector de l’ensenyament privat compta amb
tres persones alliberades en virtut de les 536
delegades de personal que va obtindre en les
eleccions sindicals.

n Resultats de les eleccions sindicals de
2014: nombre de persones delegades

9426+ 12+ 13+ 16+ 2+
94

26

12

13

16

2

STEPV

CCOO

UGT

CSIF

ANPE

USO

n Si no estàs afiliat, afilia’t. Pots fer-ho en les nostres
seus, per correu (seguint les instruccions de la nostra
web: www.intersindical.org/comunes/per_afiliar-se), o
a través de la persona permanent de la teua zona.
n Si estàs afiliat, participa en la vida sindical a
través de les assemblees i dels actes que convoca
el sindicat. Promou la creació de nuclis estables de
discussió i suport mutu en el teu centre. Si et cal,
demana ajuda a la permanent de la teua comarca.
n Sigues un node de comunicació en dues direccions: del
sindicat a les treballadores, i dels treballadors al sindicat.
n El nostre model és més legítim com més gran és la
participació. No volem un sindicalisme on unes burocràcies
sindicals prenen les decisions en nom de les treballadores
sense ni tan sols haver-les consultat. En STEPV decideix
l’assemblea dels treballadors i treballadores.

LA XARXA DE PERMANENTS

LA SERRANÍA, EL RACÓ D’ADEMUZ, EL CAMP DE TÚRIA
Mireia Garcia
mireia.garcia@stepv.intersindical.org
674 019 264

EL CAMP DE MORVEDRE
Alfred Montesinos
alfred.montesinos@stepv.intersindical.org
687 602 168
L’HORTA NORD
Vicent Monroig
vicent.monroig@stepv.intersindical.org
674 019 443

UTIEL-REQUENA, LA HOYA DE BUÑOL
Vicent X. Contrí
vicent.contri@stepv.intersindical.org
664 646 705

L’HORTA SUD
Pilar Pérez
pilar.perez@stepv.intersindical.org
664 647 724
Imma Rosell
imma.rosell@stepv.intersindical.org
687 602 173

LA CANAL DE NAVARRÉS
Carlos Moreno
carlos.moreno@stepv.intersindical.org
664 647 821

CIUTAT DE VALÈNCIA
Quique Marin
quique.marin@stepv.intersindical.org
678 464 466
Dèlia Martí
delia.marti@stepv.intersindical.org
664 647 811
Maite Montava
maite.montava@stepv.intersindical.org
627 646 293

LA SAFOR-VALLDIGNA
Lourdes Fons
lourdes.fons@stepv.intersindical.org
699 856 559

LA COSTERA, LA VALL D’ALBAIDA,
EL VALLE DE AYORA, COFRENTES
Sònia Caparrós
sonia.caparros@stepv.intersindical.org
620 208 052

VALLS DEL VINALOPÓ
Carme Beltrán
carmen.beltran@stepv.intersindical.org
647 875 009
Ángel Ruiz Ramírez
angel.ruiz@stepv.intersindical.org
627 646 275

VEGA BAJA
M. Carmen Gil
mcarmen.gil@stepv.intersindical.org
686352293
José María Jacobo
jmaria.jacobo@stepv.intersindical.org
674 019 310
Juan Fran Carrillo Pardines
juanfran.carrillo@stepv.intersindical.org
627 646 272

LA RIBERA
Lluís Sospedra
lluis.sospedra@stepv.intersindical.org
620 208 049
Carlos Moreno
carlos.moreno@stepv.intersindical.org
664 647 821

MARINA ALTA
Sagrari Vizcaino Sánchez
sagra.vizcaino@stepv.intersindical.org
627 646 289

L’ALCOIÀ I EL COMTAT
Emma Rodríguez
emma.rodriguez@stepv.intersindical.org
690 158 689

MARINA BAIXA
M Amparo Vercher Grau
amparo.vercher@stepv.intersindical.org
618 652 065

BAIX VINALOPÓ
Pep Coll
pep.coll@stepv.intersindical.org
690 236 879
Vicent Estrada
vicent.estrada@stepv.intersindical.org
673 559 593

n País
ORGANITZACIÓ
Imma Coret
ACCIÓ SINDICAL DE PAÍS
Coordinador: Marc Candela.
Ensenyament públic: Sonia Ibáñez, Nuria López, Francesc Cerdà
Coordinadora d’ensenyament privat: Lola Navarro
POLÍTICA EDUCATIVA
Ignasi Amorós
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Mari Carmen Gil
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Vicent Maurí

INTERCOMARCAL DE CASTELLÓ
Patrícia Teruel Tomàs
Plana Alta i Baix Maestrat
Tel. 645 969 062. A/e: patri.teruel@stepv.intersindical.org
Ramon Canut Rebull
Plana Baixa i Alt Palància
Tel. 663 106 764. A/e: ramon.canut@stepv.intersindical.org
Pau Pons Fons
L’Alcalatén i Plana Alta
Tel. 645 969 064. A/e: pau.pons@stepv.intersindical.org
Zulaika Agustí Taboada
Plana Alta, Plana Baixa i Alt Maestrat
Tel.663 106 694. A/e: zulaika.agusti@stepv.intersindical.org
Josep Maria Zapater Mestre
Alt Maestrat, Baix Maestrat, Els Ports, L’Alcalatén i Plana Alta
Tel. 627 646 280. A/e: josep.zapater@stepv.intersindical.org
Àlex Vercher Grau
Plana Alta, Plana Baixa i Baix Maestrat
Tel. 627 646 007. A/e: alex.vercher@stepv.intersindical.org
Alejandro López Sanchis
Plana Alta, Plana Baixa i Alt Millars
Tel. 627 646 285. A/e: alejandro.lopez@stepv.intersindical.org
Lluís Espada Rocher
Plana Alta, Plana Baixa i Alt Millars
Tel. 627 646 288. A/e: lluis.espada@stepv.intersindical.org

L’ALACANTÍ
Joan Josep González
joanjo.gonzalez@stepv.intersindical.org
690 765 650
Ignasi Amorós
ignasi.amoros@stepv.intersindical.org
690 259 004
Guillermo Pérez
guillermo.perez@stepv. intersindical.org
627 646 004
Anabel García López
anabel.garcia@stepv.intersindical.org
627 646 278

n Ensenyament privat
FINANCES
Súsica Cardona
FORMACIÓ
German Nando
SERVEIS JURÍDICS
Manuela Ferrer
SALUT LABORAL
Gabriel Alemany
PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
Coordinadora: Alícia Martí
Equip: Amadeu Sanz, Rafa Miralles, Manel Álamo, Merche
Arráez, Juanpe Quilón, JuanRa Ortiz

CONFEDERACIÓ STES
Voro Benavent
FORMACIÓ PROFESSIONAL
Javier Juan
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL I EOI
Joan Pérez
PRESIDÈNCIES DE LES JUNTES DE
PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI
Alacant: Pep Coll
Castelló: Patrícia Teruel
València: Beatriu Cardona

ALACANT
Eric Quiles
eric.quiles@stepv.intersindical.org
627 646 001
CASTELLÓ
Pep Lopez
pep.lopez@stepv.intersindical.org
664 550 429

VALÈNCIA
Lola Navarro
lolanavarro@stepv.intersindical.org
609 067 484
Agustí Escrihuela
agusti.escrihuela@stepv.intersindical.org
660 477 864
David Fernandez
david.fernandez@stepv.intersindical.org
627 646 003
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HA ARRIBAT L’HORA DELS DRETS
LABORALS, ADVERTEIX STEPV A EDUCACIÓ

JA TOCA!

REVERTIR LES
RETALLADES AL
PROFESSORAT

Des que el Consell del Botànic gestiona l’educació, no hi
ha cap sector del professorat que no haja vist frustrades
o malmeses les seues expectatives laborals i condicions
de treball. Els claustres es queixen de la sobrecàrrega de
burocràcia i demanen la restitució dels drets que l’anterior
Govern valencià va suprimir.
Marc Candela Ruiz
Responsable d’Acció
Sindical d’STEPV

R

evertir les retallades durament
aplicades pels governs del PP i
millorar les condicions de vida de
la ciutadania valenciana van ser
dos dels compromisos prioritaris adquirits
pel Consell sorgit del Pacte del Botànic
(2015). Aplicat a les condicions laborals del
professorat, la promesa significava, entre
altres coses, la recuperació dels 5.000 llocs
de treball retallats, la restitució d’unitats
en el sector públic, la reducció de les
ràtios alumnes/docents, la descongelació i
l’increment dels salaris, la suspensió de les
retencions salarials per malaltia, el retorn
a l’acord sobre professorat interí de 2010 i
l’agilització de les substitucions per baixes
laborals.
Algunes d’aquestes mesures es van
dur a terme de manera immediata. Només
prendre possessió dels càrrecs, els nous
responsables de la Conselleria d’Educació
van aplicar l’acord de 2010 (professorat
interí), fet que comportava el soterrament
definitiu de l’anterior, vigent des de 2013.

Entre les iniciatives del nou equip d’Educació
cal destacar la recuperació d’unitats en els
col·legis Cremona d’Alaquàs o les escoles
d’Ontinyent i Castelló mobilitzats de manera
contínua contra les polítiques de la consellera
Català (PP). També es va recuperar una

El Sindicat s’ha bolcat a
defendre la legalitat de la
normativa davant els furibunds
atacs del Partit Popular
o la dreta reaccionària,
contràries a qualsevol
avanç social del valencià
part important de la plantilla retallada en
2013 i 2014 –la meitat, aproximadament– i
es va eliminar el districte únic. Es van
reduir els temps requerits per a autoritzar
les substitucions, malgrat el RD 14/2012
que obliga a iniciar les substitucions del

professorat al cap de deu dies lectius d’haverse produït la baixa.
La reducció de les ràtios, d’altra banda,
va ser insuficient perquè no es va aplicar
de manera generalitzada en tots els nivells
educatius.
Una altra de les demandes de la bancada
sindical aprovada, tot i que amb mancances,
va ser la flexibilització de la jornada escolar,
amb una normativa que dóna via lliure perquè
els col·legis d’Infantil i Primària s’acullen
a la jornada continuada, si compleixen
determinades condicions.

GESTIÓ AMB LLUMS I OMBRES
El Sindicat ha saludat l’aprovació del
nou decret de sexennis –que finalment
permetrà al professorat interí percebre
aquest complement retributiu– i la resolució
de classificació de centres docents, que
recuperarà la retallada que el govern anterior
va aplicar sobretot a les retribucions de
les direccions dels centres de formació
permanent d’adults. Aquestes normes
s’han promulgat després que els tribunals
emeteren, a instàncies dels recursos
formulats per STEPV, sengles sentències
que l’Administració no tenia més remei que
aplicar.
En un altre sentit, per iniciativa de la
mateixa Conselleria i sense negociar en mesa
sectorial, s’han aprovat dues mesures amb
importants repercussions. La primera, la
incorporació en determinats col·legis del tram
d’Infantil de dos anys. L’altra, el programa
Xarxallibres per a avançar cap a la gratuïtat
dels materials escolars. La primera mesura
es va prendre sense establir cap debat sobre
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el model pedagògic que necessita l’etapa
d’infantil i la segona va registrar nombroses
queixes per la manera en què s’havia
materialitzat.
Un capítol a banda mereix l’aprovació i el
desplegament del decret de plurilingüisme
que des d’un primer moment l’STEPV va
trobar “insuficient”. El Sindicat, però, s’ha
bolcat a defendre la legalitat de la normativa
davant els furibunds atacs d’institucions
governades pel Partit Popular o d’entitats
vinculades a la dreta reaccionària, contràries
a qualsevol avanç social del valencià, en
una ofensiva que ha estat avalada pel
Tribunal Superior de Justícia. En aquest
punt, la Generalitat trobarà el suport de
l’organització majoritària de l’ensenyament
valencià.

EL PROFESSORAT, ENCARA
El balanç de la gestió de l’equip de la
Conselleria d’Educació, però, es desequilibra
cap als aspectes negatius quan es repassen
les iniciatives que afecten el professorat.
Entre el col·lectiu docent valencià, no hi
ha cap sector que no haja vist malmeses
les condicions laborals o frustrades
les expectatives. Per començar, tot el
professorat renega de l’increment de tasques
burocràtiques a què s’ha vist sotmés des de
2015. El d’Ensenyaments Artístics s’ha fet
creus de la mala gestió del personal en la
provisió de llocs durant els dos últims estius
–a més, en aquestes especialitats s’han
realitzat unes oposicions molt dures que
han deixat en una situació delicada una part
de la plantilla–. El professorat de Francés
–i el d’altres idiomes– no s’ha vist reflectit

en el decret de plurilingüisme. El d’Audició i
Llenguatge i Psicopedagogia ha vist reduïda
la plantilla. El d’Infantil s’ha trobat amb el
requisit del B2 d’anglés. Altres especialitats,
com Filosofia o Tecnologia, han vist perdre
dos anys sense recuperar el pes d’aquestes
matèries en els currículums i els horaris.
Docents de les escoles oficials d’idiomes
s’han trobat amb unes instruccions no
negociades que retallen departaments i, per
tant, plantilles. Els equips directius segueixen
ofegats amb les tasques burocràtiques.
I de segur que es queden pendents altres
col·lectius docents.

INTERINATGE I OPOSICIONS
El professorat interí va començar la
legislatura satisfet, per la suspensió de
l’acord de 2013. A aquesta mesura, s’hi va
afegir la reducció dels temps per a substituir
el professorat de baixa. Les persones
interessades podien desactivar-se de les
borses de treball sense justificar-ho. Era
un panorama esperançador que va ser
interromput per la convocatòria d’oposicions
en cossos i especialitats que en alguns
casos han amenaçat el manteniment dels
llocs de treball de docents que s’han de
jugar la continuïtat en unes proves d’accés
a la condició de funcionari estable. A més,
l’acord entre alguns sindicats amb el Ministeri
d’Hisenda (Cristóbal Montoro) obri la via a la
convocatòria massiva d’oposicions docents en
els pròxims anys, que veuran reduïda en un
8% la taxa de temporalitat.
Què passarà amb el professorat interí
que no supere les proves? STEPV manté la
posició que sempre ha mantingut: un procés

de consolidació del col·lectiu interí i l’aplicació
d’un accés diferenciat amb garanties de
treball per a qualsevol aspirant extern al
sistema educatiu. Què farà la Conselleria
davant el dilema d’aplicar un acord rebutjat
de manera expressa per l’organització
majoritària dels treballadors i treballadores
de l’ensenyament?
STEPV s’ha mostrat preocupat perquè
l’Administració segueix sortejant l’assoliment
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d’un acord ambiciós que permetria abordar la
inajornable millora de les condicions laborals
del professorat valencià. Cal no descartar
en el pròxim període que la frustració i
desafecció del col·lectiu amb el nou govern
s’expresse amb mesures de pressió que
podrien anar més enllà d’unes jornades de
debat seré en els jardins de l’avinguda de
Campanar de València com les celebrades el
juliol passat.

QUÈ DEMANA STEPV?
El Sindicat ha plantejat des d’un principi
un acord de legislatura que permeta
recuperar les condicions laborals del
professorat i alhora millorar la qualitat
de l’educació, un acord semblant al que
es va assolir en l’àmbit de la Funció
Pública [El llistat reivindicatiu, que vam
lliurar al mateix conseller Vicent Marzà
ha sigut objecte de dues campanyes: “Ara
els nostres drets laborals”, setembre
2015, i “Ja toca!”, maig 2017]. L’acord, i
el consegüent calendari de negociació,
permetria visualitzar el compromís de la
Conselleria d’Educació i no relegar els
drets laborals del col·lectiu docent.
El punts bàsics que demana el
Sindicat són:
n

Negociar unes noves plantilles docents
en totes les etapes educatives –encara
s’hi aplica una normativa que va
retallar el govern anterior–

n
n
n

n

n
n

n
n

n

Reduir les hores lectives
Incrementar la disminució de les ràtios
Aaplicar descomptes horaris al
professorat major de 55 anys
Suprimir els descomptes per baixa
mèdica
Recuperar i millorar el poder adquisitiu
modificar la normativa de permisos,
llicències i excedències
Complir la llei de salut laboral
millorar les infraestructures
educatives
Establir un nou model de formació
del professorat i una nova normativa
d’atenció a la diversitat.

A aquest llistat cal afegir el manteniment
dels llocs de treball del professorat interí
i el compromís de derogar i esquivar
l’aplicació de la LOMQE [queda pendent
la modificació del decret curricular de
Secundària i Batxillerat].

34
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EL SINDICAT, AL DIA

MAIG

comarques castellanoparlants. Al País,
hi ha un total de 1.241 interins sense
capacitació en valencià.

6 de maig

24 de maig

davant de la seu del Ministeri d’Educació
per exigir l’accés diferenciat, l’establiment
de processos de consolidació i l’estabilitat.

30 de maig

12 de juny
LLEI VALENCIANA D’EDUCACIÓ
El Consell Nacional acorda no participar en
la presentació pública de la Llei Valenciana
d’Educació perquè el procés no garanteix
unes condicions de participació.

26 de juny

ASSEMBLEA DE PROFESSORAT INTERÍ

MEMÒRIA PEDAGÒGICA

En una assemblea multitudinària
celebrada a València, CPI i STEPV acorden
mobilitzacions per la consolidació del
professorat interí i participar en la
manifestació del 27 de maig a Madrid.
També es decideix organitzar unes
jornades al juliol.

Es presenta “Llums de la memòria”,
número especial d’Allioli sobre el patrimoni
educatiu valencià del segle XX. La revista
dedica les pàgines a la recuperació de la
memòria pedagògica.

15 de maig

ARRANJAMENT ESCOLAR
STEPV insta la Conselleria a atendre les
al·legacions dels centres afectats per
l’arranjament escolar i valora la situació en
una roda de premsa amb les presidències
de les juntes de personal.

17 de maig
PROFESSORAT INTERÍ

DEFENSA DEL PLURILINGÜISME

EDUCACIÓ CONCERTADA

STEPV es persona contra la interlocutòria
que suspén cautelarment el decret
de plurilingüisme. Segons el Tribunal
Superior de Justícia en relació amb
l’acreditació d’idiomes, hi ha alumnat que
podria veure els seus drets disminuïts.
Contràriament, el Sindicat indica que
aquest fet no es produirà fins al curs
2023/24.

La comissió de seguiment de l’acord de
concertada aborda els desdoblaments en
cicles formatius. L’Administració, atén la
petició per a negociar el tema, com es fa
en l’ensenyament públic.

25 de maig
CALENDARI ESCOLAR
Un grup de treball estudiarà un calendari
escolar basat en criteris pedagògics,
gràcies a una iniciativa d’STEPV presentada
en la Mesa Sectorial d’Educació.

FILOSOFIA, DISCRIMINADA
La Conselleria, que s’havia compromés
a incloure Història de la Filosofia com a
matèria obligatòria en 2n de batxillerat,
no ha encetat encara la negociació. Les
demandes i mobilitzacions del professorat
de Filosofia compten amb el suport
d’STEPV.

26 de maig

STEPV i la Coordinadora de Professorat
Interí presenten públicament un Manifest
del professorat interí per la consolidació i
contra la repetició de centre i enceten una
campanya d’adhesions al manifest en els
centres educatius.

El Tribunal Superior de Justícia rebutja les
al·legacions d’STEPV contra la suspensió
cautelar del decret de plurilingüisme.
S’insta Educació a mantindre els projectes
lingüístics aprovats pels consells escolars.

28 de juny
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
S’inicia la negociació de l’oferta pública
d’ocupació docent. STEs adverteix al
Ministeri d’Educació que no permetrà
l’acomiadament massiu de professorat
interí.

29 de juny
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
La Universitat Politècnica de València (UPV)
no contracta dones embarassades. STEPV
convoca una concentració per donar suport
al recurs d’una treballadora no contractada
per aquest motiu.

JUNY
2 de juny
ADJUDICACIONS

18 de maig
REUNIÓ AMB EL CONSELLER
STEPV es reuneix amb Vicent Marzà i li
trasllada les reivindicacions i propostes
per a millorar les condicions laborals del
professorat i el sistema educatiu.

DRETS SINDICALS

31 de maig

PLURILINGÜISME

Un recurs del Sindicat qüestiona la
normativa de repetició de centre en les
adjudicacions, atés que es vulnera l’acord
de professorat interí de 2010 i pot modificar
l’ordenació de les borses.

7 de juny

27 de maig

JULIOL
5 de juliol
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
Es recorre contra les instruccions per a la
determinació de grups i llocs docents en
les EOI, una normativa no negociada en
Mesa Sectorial que retalla departaments i
professorat.

11 de juliol

El Pacte de drets sindicals amb
Educació permetrà recuperar part dels
alliberaments suprimits per l’anterior
govern en 2010 i 2011. Es millorarà l’acció
sindical i l’atenció al professorat i els
centres.

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

21 de maig
CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ
El Sindicat proposa un pla de xoc urgent
per a formar en valencià el professorat i,
mentrestant, que puga optar a places en

CONCENTRACIÓ A MADRID
PECEPI i la Confederació d’STE convoquen
una concentració de professorat interí

Signada la Declaració de València sobre
el futur dels Ensenyaments Artístics
Superiors (EAS), que insta l’Administració
a treballar per definir el futur d’aquests
estudis en el marc de l’espai europeu
d’ensenyaments superiors.

CONDICIONS LABORALS
STEPV anuncia l’exigència de millorar
les condicions laborals en la negociació
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de les instruccions d’inici de curs i
de fer efectives les reduccions per a
coordinacions i per a majors de 55 anys,
entre altres mesures.

‘UNIVERSIDAD EUROPEA’
L’Ajuntament de València rectifica i no
cedirà sòl públic a la Universidad Europea,
com havia exigit STEPV. El destinarà
a construir-hi un centre de dia i pisos
tutelats per a persones majors.

13 de juliol
AMENACES DEL PP
Isabel Bonig amenaça el professorat que
aplique el decret de plurilingüisme. El
Sindicat, que rebutja les pressions de la
presidenta del PP valencià, facilitarà la
defensa jurídica de les eventuals afectades.

18 Juliol

26 de juliol

6 de setembre

ADJUDICACIONS
La Conselleria ofereix 1.200 places docents
més que en 2016 en les adjudicacions del
juliol. El 41% de les d’infantil estan catalogades amb el requisit d’anglés, un fet que
dificulta que el professorat hi puga accedir.

28 de juliol
EL DECRET ÉS LEGAL

IMPAGAMENT NÒMINES
VAGA A LES EOI

El TSJ publica dues sentències que avalen
la legalitat del decret de plurilingüisme i
només n’anul·la una disposició addicional,
motius que addueix el Sindicat per demanar l’alçament de la suspensió cautelar.

Convocat per STEPV, la vaga del professorat
de les EOI denuncia les retallades que els
imposa la Conselleria, arran de la publicació
de les instruccions d’inici de curs. La vaga
és un “èxit rotund”, malgrat els serveis
mínims (30%) imposats per Educació.

31 de juliol

17 de setembre

19 de juliol
ENSENYAMENT CONCERTAT
Es negocia l’Ordre del règim de concerts
educatius i de regulació del pagament
delegat. STEPV lamenta el retard en l’inici
de les negociacions per la importància de
la normativa pel sector.

24 de juliol

Per tercer any consecutiu, les errades
obliguen a repetir els actes d’adjudicació
de places docents dels conservatoris.
El Sindicat demana responsabilitats a la
Conselleria d’Educació.

LLEI SOBRE PLURILINGÜISME

ATEMPTATS CATALUNYA
STEPV i Intersindical Valenciana
condemnen els atemptats a Barcelona i
Cambrils duts a terme per una cèl·lula
gihadista i traslladen el suport i la
solidaritat a tot el poble de Catalunya.

31 d’agost
CONDICIONS LABORALS
El Sindicat exigeix que el curs 2017/18
siga el de la recuperació de les condicions
laborals del professorat després de dos
anys de Govern del Botànic.

TAXES UNIVERSITÀRIES

VALENCIÀ I PLURILINGÜISME

Valoració favorable sobre la reducció de
les taxes universitàries que anuncia la
Conselleria d’Educació. El Sindicat insta a
incrementar el pressupost educatiu i reduir
encara més les taxes.

Davant l’anunci de la Conselleria
d’Educació sobre l’aprovació d’un Decret
llei sobre plurilingüisme, el Secretariat
Nacional resol defendre un model educatiu
que tinga el valencià com a llengua
vehicular.

Davant de l’oferta massiva d’oposicions
docents anunciada per Educació, STEPV
exigeix, en la primera mesa sectorial
que aborda el tema, l’aprovació d’un pla
d’estabilitat del col·lectiu interí.

STEPV exigeix que la llei de plurilingüisme
que debatran les Corts ha de reconéixer el
valencià com la llengua vehicular de tots
els centres docents, públics i privats, i de
totes les etapes educatives.

17 d’agost

4 de setembre

OPOSICIONS DOCENTS

29 de setembre

AGOST

SETEMBRE

25 de juliol

Dos milers de docents no cobraran la
nòmina de setembre, raó per la qual
STEPV exigeix solucions a l’Administració
educativa i convoca concentracions de
protesta per al mes d’octubre.

ADJUDICACIONS CONSERVATORIS

Davant l’anunciada oferta massiva
d’oposicions, la Plataforma Estatal per la

Amb l’exigència de consolidació i
estabilitat, més de dos centenars de
persones participen en les jornades de
professorat interí que STEPV i la CPI
celebren durant tres dies a l’exterior de la
Conselleria d’Educació.

Consolidació i Estabilitat del Professorat
Interí (PECEPI), reunida a Múrcia, acorda
intensificar la mobilització per garantir la
consolidació del col·lectiu.

27 de setembre

PECEPI: CONSOLIDACIÓ INTERINS

JORNADES INTERINES
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LA FORMACIÓ
DE QUALITAT
QUE NECESSITES
Telf: 963919147 ext.4 • cursos@esfmb.org • http://www.escolasindical.org
https://www.facebook.com/escolaSFmelchorbotella • @ESFMB • t.me/ESFMBE

5 de setembre
PLATAFORMA ENSENYAMENT PÚBLIC
La Plataforma per l’Ensenyament Públic
anuncia concentracions en l’inici del curs
“Per l’escola que volem”, per la reversió de
les retallades i la derogació de la LOMQE.

Activitats de formació reconegudes o certificades per:
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Universitat de València - Estudi
General, Universitat Jaume I de Castelló, Escola Valenciana d’Estudis Sanitaris, Ministerio
de Educación, Ciencia y Deporte, Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación, Fundación Tripartita, SEMICYUC
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ENSENYAMENT PRIVAT

SALARIS I DRETS LABORALS CONDICIONEN LA TASCA DE DOCENTS I NO DOCENTS

PUNTUALITZACIONS
SOBRE EL TREBALL A
L’ESCOLA PRIVADA
Lola Navarro,
Joan Moliner

i els seus responsables, com qualsevol
altre docent. Un mateix treball, però unes
condicions laborals ben distintes, una realitat
innegable: imparteixen més hores lectives
barata salaris inferiors i amb moltíssima
menys llibertat.

STEPV

NO DOCENTS, SECTOR OBLIDAT

L’

Estatut dels Treballadors emmarca
el règim laboral del personal docent
de les empreses d’ensenyament
privat, que poden estar finançades
amb fons públics, mitjançant concerts
o subvencions. Mentre que els centres
concertats imparteixen ensenyaments reglats
i depenen de la Conselleria d’Educació, els
subvencionats –sovint centres d’Educació
Especial dependents de la Conselleria de
Polítiques Inclusives i d’Igualtat– presten
serveis socials.
En els ensenyaments no obligatoris,
els convenis són singulars i l’empresa pot
percebre de manera regulada una part
dels costos de l’ensenyament. D’altra
banda, el concert educatiu consta de tres
partides econòmiques: la primera, relativa
a les despeses del personal (salaris i
els corresponents IRPF), s’adreça al

Hi ha convenis col·lectius
–alguns molt roïns– que
arriben a emparar alts nivells
de precarietat i servilisme
en tot l’ensenyament
personal docent; la segona, de despeses
de funcionament, la rep directament
l’empresa (pels salaris del personal no
docent); i la tercera, de despeses variables,
és retinguda per la mateixa Administració
per conformar una mena de borsa comuna,
però alhora individualitzada per a cada
centre. Amb aquesta partida s’abonen els
complements per antiguitat del personal, les
substitucions, els alliberaments sindicals,
els complements per càrrec, etc. Les
empreses cooperatives d’ensenyament

poden acollir-se a un règim especial que
els permet rebre de l’Administració les
tres partides juntes o a un sistema mixt
que permet que l’Administració abone
directament els salaris del personal docent
contractat.
Mentre que les condicions laborals del
personal dels centres i les cooperatives
mantingudes amb fons públics es regulen
pels seus respectius convenis col·lectius, en
altres centres privats existeix un conjunt de
convenis col·lectius –tots molt roïns– que
arriben a emparar els més alts nivells de
precarietat i servilisme de tot l’ensenyament.

UN ACCÉS SENSE REGULAR
A pesar que els llocs de treball estan pagats
amb diners públics, el sistema d’accés del
personal docent dels centres privats no
està regulat i funciona com en qualsevol
altra empresa. Aquest ha sigut sempre un
del principals problemes per als acords de
recol·locació del professorat de centres en
crisi. El conveni col·lectiu estatal que regula
les condicions laborals planteja problemes
importants. Per començar, l’absència d’un
marc de negociació efectiva: hi ha temes com
els salaris docents o les funcions dels llocs
de treball, que preregula l’Administració.

D’altra banda, hi ha aspectes que presenten
retrocessos i que només s’expliquen pel
servilisme d’uns sindicats adotzenats. A
més, hi ha la pressió que apliquen les
entitats titulars sobre les treballadores i els
treballadors, per qüestions econòmiques
o ideològiques. Qüestions rellevants com
l’exercici de la llibertat de càtedra, l’elecció
de càrrecs de responsabilitat pedagògica o la
participació de la comunitat educativa, entre
altres, estan mediatitzats per la submissió a
l’ideari del centre. A un panorama tan advers
pel col·lectiu docent, s’hi han sumat unes
reformes laborals de caràcter regressiu
que s’apliquen al conjunt de la classe
treballadora. A la situació del personal
laboral dels centres privats d’ensenyament,
hi cal afegir la greu problemàtica general
relacionada amb la crisi econòmica i les
polítiques neoliberals del govern del PP.
A les retallades sobre els salaris docents,
s’hi ha afegit l’increment de les ràtios
d’alumnes per aula, la reducció de plantilles
o la supressió d’unitats, entre altres
repercussions.
Amb un panorama laboral tan advers, la
immensa majoria del professorat del sector
segueix desenvolupant la seua tasca amb
professionalitat. Fan les classes cada dia
sense deixar-se condicionar per l’empresa

El personal no docent, el gran oblidat de les
negociacions, té unes condicions laborals
que depenen exclusivament del conveni
col·lectiu. Encara que els increments dels
seus salaris estan vinculats a la partida de
despeses variables del concert, a diferència
del professorat, no s’apliquen directament
a les taules salarials: els diners que abona
l’Administració passen primer per la
caixa de l’empresa, que és l’encarregada
d’administrar-los. Quant a les altres
condicions laborals, una dada il·lustrativa:
el conveni provincial de València de 1978
fixava per al col·lectiu 35 hores setmanals de
jornada. Quatre dècades després, el conveni
estatal en determina 37 i mitja.
Molt sovint, les crítiques a l’escola privada
ignoren que el model educatiu d’una part
dels centres concertats s’acosta al de l’escola
pública. D’altra banda, en aquestes escoles
hi ha famílies que no busquen per als seus
fills i filles una educació elitista o exclusiva

La llibertat de càtedra, els
càrrecs pedagògics o la
participació de la comunitat
educativa estan condicionats
a l’ideari del centre
–algunes no tenen altre remei–. Pel que
fa al seu professorat, cal tindre en compte
que hi ha una majoria de professionals que
hi treballen en pitjors condicions laborals
que els seus companys i companyes de
l’ensenyament públic.
En el debat sobre el model d’escola també
caldria incorporar la necessitat d’avançar
cap a un nou marc que garantisca la igualtat
de drets i de condicions laborals de totes les
treballadores i treballadors de l’ensenyament,
també les dels centres privats.
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A CASA NOSTRA / ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

COL·LABORACIÓ EN EL CONGRÉS
D’EDUCACIÓ JOSEP LLUÍS BAUSSET
Des del 28 fins al 30 de setembre i amb el
lema Deu anys de congressos i més, la Casa
de Cultura de l’Alcúdia (Ribera Alta) va acollir,
en una sala plena de gom a gom, la desena
edició del Congrés d’Educació Josep Lluís
Bausset, en memòria de l’il·lustre mestre i
activista cultural. Entre les personalitats del
món de les lletres i la cultura convidades,

a més d’una nodrida representació de la
societat civil, hi van participar Federico Mayor
Zaragoza, Isabel-Clara Simó, Gemma Lluch
i Crespo, Laura Borràs i Castanyer, Mar
Camacho Martí i Manuel Delgado Ruiz. Amb
el patrocini de l’Ajuntament de la localitat, el
fòrum riberenc va comptar per primera volta
amb la col·laboració del Sindicat.

EL MINISTERI RECONEIX EL PLA
FORMATIU DE LA MELCHOR BOTELLA
Encara que el pla formatiu presentat a la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport per l’Escola Sindical Melchor
Botella és menor en nombre d’activitats al
d’edicions anteriors, el descens de propostes
s’explica perquè, per primera vegada, la

Melchor Botella ha sigut també l’encarregada
d’organitzar el pla formatiu permanent de
professorat del Ministeri d’Educació, Cultura
i Esports, institució que l’ha reconeguda
com a entitat col·laboradora en les tasques
d’aquesta modalitat de formació.

EL NEGOCI EDUCATIU, A DEBAT EN
L’ESCOLETA DE TARDOR DEL CODERI
Amb el lema Educació: servei públic o
negoci?, entre el 20 i el 23 de setembre, el
Col·lectiu d’Ensenyants de la Ribera (CODERI)
ha celebrat la seua tradicional Escoleta
de Tardor. En les jornades, que enguany
compleixen el 29 aniversari, han intervingut,
entre altres experts, Carmen Agulló, Rosa

Cañadell, Vicent Bataller, Ramon Torres i
Rosa M. Martínez Murillo.
Com en edicions celebrades en cursos
anteriors, l’Escola Sindical Melchor Botella ha
col·laborat en les activitats que enguany s’han
realitzat en el col·legi públic Víctor Oroval de
Carcaixent (Ribera Alta).

L’ESCOLA D’STEPV DEBAT L’ACCIÓ
SINDICAL PER AL CURS 2017/18
Els dies 23 i 24 de setembre, vora de 80
sindicalistes es van reunir a Gandia (Safor)
en les activitats programades per l’Escola
Sindical que organitza cada curs STEPV.
En un cap de setmana intens d’activitats
i tallers, afiliades i afiliats de les distintes

comarques han analitzat els dos anys de
gestió del nou Consell de la Generalitat.
També s’hi han presentat els eixos bàsics
que guiaran les tasques de l’organització
per al pròxim període, protagonitzat per les
eleccions sindicals de 2018.

NOUS PROJECTES, AMB 200 PLACES
DE MOBILITAT D’ALUMNES I DOCENTS
Dos nous projectes aprovats, un d’STEPV i
un altre de l’Escola Sindical Melchor Botella,
s’executaran des del setembre de 2017 fins
a l’agost de 2018. Ambdós preveuen un total
de 160 places de mobilitat d’alumnat i 23

de professorat de mobilitat/acompanyant.
Aquestes iniciatives, que ja són un referent
clau en el conjunt de l’Estat espanyol,
representen un autèntic repte que se suma
als projectes de formació en curs.

BONES
PRÀCTIQUES
EN PROJECTES
A DINAMARCA,
ITÀLIA, PORTUGAL I
IRLANDA DEL NORD
Convidada pel Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE),
denominació oficial de l’agència espanyola
encarregada de gestionar les activitats
educatives d’àmbit europeu Erasmus Plus,
l’Escola Sindical Melchor Botella hi va
intervindre a començaments d’any com a
ponent de bones pràctiques per la gestió en el
consorci a l’IES Leonardo da Vinci d’Alacant.
L’Escola Sindical manté el compromís amb
els projectes europeus de formació en què ha
participat els darrers cursos.
Dels projectes aprovats, l’Escola Sindical
ha enviat a Dinamarca, Itàlia, Portugal i
Irlanda del Nord 53 alumnes i 14 docents
acompanyants del projecte de la mateixa
Melchor Botella. Al setembre i l’octubre està
previst que finalitze el projecte l’alumnat que
cobrirà les vacants pendents.
Per una altra banda, ha conclòs el projecte
d’STEPV, que compta amb 31 mobilitats
d’equips directius i professorat d’FP a
Dinamarca, Irlanda del Nord i Itàlia. Les
persones participants han realitzat una estada
de jobshadowing, un projecte que estudia els
sistemes educatius a escala internacional.
En aquest treball també s’analitzen els
centres homòlegs d’altres països, així com
les possibilitats de les empreses i dels seus
socis per a encarar projectes. Per afavorir la
millora de les mobilitats futures de l’alumnat,
en el míting final del projecte, el 12 de juliol,
els tres grups van analitzar de manera
conjunta les observacions que han realitzat en
els països on han treballat.
El 4 de juliol, en el marc de les jornades
organitzades pel SEPIE, l’agència que a
l’Estat espanyol gestiona els programes
Erasmus Plus, la seua directora de Formació
Professional va informar que dels 350
projectes aprovats, el d’STEPV figura entre
els 15 consorcis amb més de 10 socis. En
aquest consorci liderat pel Sindicat, més
d’una vintena d’instituts del País Valencià,
amb presència de distints cicles formatius:
Secundària, Batxillerat, i Formació
Professional. Per a afavorir l’alumnat amb
condicions educatives precàries, les activitats
programades pels projectes d’STEPV
fomenten la igualtat d’oportunitats, el reforç
en una nova llengua, l’experiència amb altres
països i cultures i, sobretot, la realització
d’unes pràctiques que poden obrir les portes
a la formalització d’un contracte de treball.
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FENT CAMÍ

NATURA VALENCIANA

LA TAPERERA. UN EXEMPLE P
D’INTEL·LIGÈNCIA VEGETAL
(III)
Joan V. Pérez Albero

er a explicar per què unes tapereres
fan taperots i altres no en fan, hem de
parlar dels pol·linitzadors. Generalment, tant
les flors masculines com les hermafrodites
s’obrin durant la nit després de la posta
del sol, entre 16 i 20 hores. Després, les
flors comencen a marcir-se. Amb temps
ennuvolat, també es poden observar flors
obertes durant el dia, la qual cosa demostra
la influència dels factors ambientals
de la temperatura i la humitat en l’èxit
reproductiu. En condicions experimentals
de temperatura i humitat controlades
per damunt dels 30 ºC les flors tendeixen
a marcir-se, i es tornen a obrir quan la
temperatura descendeix. Això reforça la
suposició que l’oratge i la duració de la
floració de les tapereres i per tant el seu èxit
reproductiu, són un reflex de les complexes
interaccions entre el ritme intern de les flors
i de factors ecològics externs.
Per una altra banda, el nectari, a la base
del disc floral d’aquesta planta, pateix canvis
en l’activitat funcional, s’unfla durant la nit
i s’encull durant el dia, inclús si la flor està
oberta. No obstant això, es torna funcional
en la foscor i ompli l’aire d’una forta olor que
atrau els insectes pol·linitzadors.
Pel que fa als pol·linitzadors, en una
investigació a la Xina s’ha observat que
dues espècies de borinots, Xylocopa valga
i Proxylocopa sinensis, coneguts amb la

denominació d’abelles de la fusta, van visitar
cada flor entre les 20 i les 22 h i entre les
7 i les 11 h, i en cada visita van entrar en
contacte amb les estructures reproductives.
Altres quatre espècies d’insectes, el borinot
de les corretjoles o borinot gris (Herse
convolvuli L), la papallona nocturna de la
família dels esfíngids (Halictus sp.), un gènere
d’abelles de la família Halictidae diferent de

les abelles de la mel, la mateixa abella de la
mel (Apis mellifera) i formigues del gènere
Myrmica, només es van comportar com a
pol·linitzadors potencials, ja que en les seues
visites en busca del nèctar a penes van entrar
en contacte amb l’estigma de les flors. Emilio
Laguna m’apunta que sovint ha vist visitant
el nectari de les tapereres borinots, tant de
colors (Bombus terrestris) i espècies properes
com els morats (Xylocopa violacea), així com

abelles (Apis mellifera) i altres de paregudes.
Jo hi he pogut fotografiar, a més d’abelles,
formigues i diversos tipus d’escarabats.
Quant als insectes, les erugues dels
quals s’alimenten en les tapereres, tenim
la papallona Colotis evagore, de la família
pieridae, la planta nutrícia de la qual és
la taperera. Aquesta papallona procedent
del nord d’Àfrica s’ha estés per Andalusia,
Múrcia, País Valencià, Aragó i Catalunya,
possiblement degut al fet que hi han
augmentat les temperatures a resultes del
canvi climàtic. Les seues erugues s’alimenten
exclusivament de les poncelles de la taperera
–les tàperes–, romanent els insectes adults
en les proximitats de la planta nutrícia.
Altres predadors de la taperera són les
anomenades papallones de la col (Pieris
brassicae i P. rapae), papallones diürnes
de color blanc les erugues de les quals
s’alimenten de plantes de la família de les
brassicàcies, com ara mateix la col, que
també tenen la taperera com a planta hoste.
En aquest cas la taperera genera un subtil
mecanisme de defensa: produeix xicotetes
gotetes de nèctar a les gemmes florals. Les
formigues, atretes per la seua flaire, ataquen
les joves erugues que han infestat la taperera.
Quan experimentalment s’impedeix l’accés
de les formigues a la planta, s’incrementa
notablement la supervivència de les erugues
que arriben a causar-li danys severs.

E

Socials i la Confederació d’Educadors
Americans.

INTERNACIONAL

AMB ENSENYANTS SOLIDARIS DE LES ILLES BALEARS

SOLIDARITAT
DOCENT CONTRA
LES DESIGUALTATS A
LLATINOAMÈRICA
Vicent Maurí

l Sindicat participa en accions formatives
de cooperació internacional organitzades
per Ensenyants Solidaris de les Illes Balears
(ESIB). El Sindicat col·labora amb aquesta
ONG en un programa de formació a distància
i en un seminari internacional realitzat a
Guatemala. Des de 2015, la Plataforma de
formació docent Moodle Solidària (http://
formacionsolidaria.org/) és una iniciativa de
solidaritat internacional que compta amb el
reconeixement de distintes organitzacions
de Guatemala, el Perú i el Salvador, països
on es desenvolupa el programa.
Les persones responsables de les
tutories d’aquest programa, més d’un
centenar, hi participen de manera solidària
sense rebre cap retribució. Una tercera

STEPV sempre ha entés que
la cooperació, com l’acció
sindical, mai no pot ser
neutral en relació amb
el model socioeconòmic
dominant i ha de combatre
expressament les
desigualtats socials
part dels vora de 4.500 docents inscrits en
més d’un centenar de cursos gratuïts els ha
superat.
Com a plataforma semipresencial,
Moodle Solidària promou activitats de
formació avalades i acreditades per la
Universidad San Carlos de Guatemala. El
programa compta amb el suport del govern
de les Illes Balears, el Fons Pitiús i el Fons
Menorquí així com STEPV, la Confederació
d’STES i l’STEI-Intersindical, membres de
la Internacional de l’Educació. També hi
participen organitzacions socials, sindicals
i institucions del país centreamericà, i
també el Consell Llatinoamericà de Ciències

SEMINARI INTERNACIONAL
La crisi que travessa la cooperació
internacional actual, en gran part al servei
del model hegemònic de desenvolupament
capitalista, mostra la seua vessant més
inhumana quan una majoria d’actors –
organismes, països i ONG– justifiquen la
solidaritat amb projectes que no qüestionen
el sistema. STEPV sempre ha entés que
la cooperació, com l’acció sindical, mai no
pot ser neutral en relació amb el model
socioeconòmic dominant i ha de combatre
expressament les desigualtats socials.
A Guatemala, Ensenyants Solidaris
de les Illes Balears ha sigut testimoni de
la situació d’un país que, tot i superar el
conflicte bèl·lic, ha protagonitzat successius
episodis de corrupció governamental. En
aquest context, aquesta ONG dóna suport a
processos emancipadors confrontats amb
un model de civilització que és responsable
de les grans desigualtats socials existents.
ESIB entén que l’educació per un model
públic, gratuït, laic i de qualitat per a totes
i tots és l’element aglutinador de qualsevol
transformació social.
A l’agost es va celebrar a Guatemala el
Seminari Internacional d’Experiències sobre
la Formació dels Docents, en el qual van
intervindre ponents de les organitzacions
col·laboradores i la participació de
nombrosos docents del país centreamericà.
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ESCRITS

ESCRIT AVUI

REVOLUCIÓ A LES AULES.
CATALUNYA, PIONERA EN
LA NOVA EDUCACIÓ DEL
SEGLE XXI
Núria Martínez Ribot. Columna,
Barcelona, 2017 / 183 pàg.

H

i ha canvis en la societat catalana del
segle XXI que les seues escoles i instituts
viuen de manera intensa. Donen continuïtat
d’alguna manera al que, des dels temps de
la Segona República i després en l´última
fase del franquisme, altres mestres van posar
Catalunya a l’avantguarda de la renovació
pedagògica. Els actuals centres d’educació
avançada assenyalen noves sendes per a
la innovació amb maneres d’ensenyar que
comparteixen una perspectiva: transformar
el model d’educació. Les caduques classes
magistrals són reemplaçades per projectes
més o menys reeixits en què milers de
docents comparteixen la il·lusió per innovar
de manera crítica i creativa.
L’autora del llibre, periodista especialitzada
en educació, recull en format d’entrevista deu
testimonis actius d’aquest canvi de paradigma,
als que l’exdirector de Cuadernos de Pedagogía,
Jaume Carbonell, hi posa colofó: “En temps
de crisi es busquen sortides creatives noves
i diferents. La gent es cansa d’estar cansada,
de refugiar-se en la crítica de les retallades
i altres misèries i mancances (...) La pèrdua
de confiança en l’administració, en les grans
reformes i en els grans relats utòpics, fa que
els mestres es refugiïn en el seu entorn més
proper i intenten canviar-lo”.

E
RENOVACIÓ I INNOVACIÓ
EDUCATIVA EN LES ESCOLES
LAIQUES I REPUBLICANES
VALENCIANES (1900-1939)
Wilson Ferrús Peris. Institució Alfons
el Magnànim, València, 2017 / 330 pàg.

l republicanisme polític, especialment el
blasquisme, estimulà la creació d’escoles
laiques i republicanes que, esteses per la
ciutat de València, hi van consolidar una
xarxa alternativa al sistema educatiu de la
Restauració, autoritari, elitista, clerical i
subsidiari. Wilson Ferrús reconstrueix el mapa
d’aquelles escoles i reivindica el protagonisme
dels mestres que les feren possibles.
En un model d’ensenyament laic i racional,
actiu i arrelat al medi com aquell, s’aposta
per una escola unificada on conviuen xiquets
i xiquetes de diferents classes socials i que
pretén formar una ciutadania, no súbdita,
solidària, autònoma, crítica, lliure, activa i
arrelada al medi.
Fins a la victòria definitiva de l’alçament
feixista, aquelles escoles i mestres de València
van practicar molts dels ideals i propostes
educatives de la Institución Libre de Enseñanza,
l’Escola Nova i el racionalisme, postulats
pedagògics que van servir per a l’avanç i
la transformació social que els governs de
la República van fer seus. Van representar
al capdavall un model educatiu modern,
innovador i avançat que seria combatut
feroçment pel catolicisme i el clericalisme
més conservador fins que la Dictadura de
Franco el va liquidar de manera brutal.

ESCRIT AHIR

FELIP MATEU I LLOPIS
(1901-1998) O LA
COMPLEXITAT
Ferran Pastor i Belda

E

l ressò mediàtic que ha tingut la
proposició de llei per a oficialitzar le s
comarques al País Valencià m’ha recordat
un documentadíssim article del geògraf
mallorquí Vicenç M. Rosselló en la Revista
de Catalunya (gener 1987) en el qual situava
l’origen de les propostes de divisió comarcal
en l’obra El País Valencià (1933), de Felip
Mateu i Llopis.
En aquest llibre, Mateu i Llopis no
només dedica un extens capítol a justificar i
concretar una proposta de partició del país
en comarques. També critica en un altre
capítol el trossejament en “províncies”,
i l’esquarterament que se’n deriva, de la
unitat política del País Valencià. Cal dir que
el valencianisme sempre ha reivindicat la
comarca –o l’agrupació de comarques– com
la lògica i racional divisió administrativa
del nostre territori. De fet, durant els anys
seixanta i en la Transició, entre els cercles
valencianistes i també en l’àmbit universitari,
es va perfeccionar la proposta de Mateu.

El llibre esmentat, publicat en l’etapa
republicana, és un dels precedents de la part
“geogràfica” de Nosaltres els valencians. No
debades Fuster compra el llibre el 1940 tal
com arreplega Toni Mollà en Joan Fuster,
converses inacabades. De fet, Mateu i Llopis
participava plenament en la recuperació
nacional durant aquells anys. Durant els
anys vint ja col·laborava en la revista Cultura
Valenciana i a començaments dels anys trenta
funda, amb altres universitaris Acció Cultural
Valenciana, una entitat nacionalista, federada
amb associacions balears i catalanes i que,
d’alguna manera, representa l’evolució més
lògica de la nostra Renaixença literària
i cultural. Àdhuc familiarment: Sanchis
Guarner per son tio Sanchis Sivera, Emili
Gómez Nadal pel seu germà Nicolau Primitiu,
Carreres de Calatayud per son pare Carreres
Zacarés...
El cas de Mateu i Llopis és, però, molt
singular. Durant la Guerra col·labora amb
diverses instàncies culturals republicanes

i valencianistes, des d’on va poder salvar
patrimoni i arxius, com el de Sanchis Sivera.
Després de la desfeta passa la depuració
sense càrrecs –pertanyia al cos d’arxivers
i bibliotecaris– i el destinen a la direcció
de la Biblioteca de Catalunya fins a la seua
jubilació en 1973. Aquest nomenament va
permetre salvar molt de patrimoni atés que
aleshores, segons contava a gent de la seua
confiança, rebia ordres de destruir els fons
bibliogràfics més compromesos amb la
cultura nacional catalana, tot i que aquella
responsabilitat també va comportar que
s’afiliara a Falange.
Podríem referir-nos a més aspectes
intel·lectuals de Felip Mateu i Llopis,
però acabarem esmentant que durant el
franquisme va continuar publicant en català
sobre temes valencians. Són els casos dels
llibres Pels solcs de la història, de l’editorial
Torre (1962), i d’Estil literari dels documenta i
formularis diplomàtics durant els segles forals,
de Lo Rat Penat (1964).

oprimeix, oculta i reprimeix altres maneres
de sexualitat i d’amor no heterosexuals.
Llibertat i felicitat són dos termes que
els personatges, tant dels curtmetratges
guanyadors –Mai i Siempre fui Álex–, com
els documentals amb un esment especial
–Dobles armarios, dobles apoyos i Orgull
de poble–, pronuncien amb diferents tons
emocionals: pena, alegria, ressentiment, ira,
esperança. Els personatges dels quatre curts
narren històries on es proclama la llibertat
d’estimar des de la diversitat per a trobar la
preada felicitat.
Mai relata una història d’amor lèsbic.
Siempre fui Álex narra, des del punt de vista
innocent d’un xiquet, la realitat transsexual
d’un personatge anomenat Álex. Dobles
armarios, dobles apoyos tracta les dobles
portes que han d’obrir persones amb
discapacitats intel·lectuals: el reconeixement
del seu dret a la sexualitat i l’acceptació de

la seua orientació i/o identitat sexual no
normativa.
Amb un aire innocent, senzill, optimista,
feliç i solidari, els quatre audiovisuals estan
compromesos amb la causa de visibilitzar,
sensibilitzar i reivindicar la diversitat sexual
i amorosa. És un compromís que, tanmateix,
potencia el missatge de la causa en detriment
de la fluïdesa narrativa, l’aprofundiment en
els personatges i la riquesa estètica. Pot
ser lloable que la representació artística es
mobilitze per un compromís social o polític.
Però si el compromís inclina la narració cap
a la causa, la força del relat pot perdre’s.
És un difícil equilibri que ha de mantindre
l’artista amb la seua obra i la seua ideologia.
Com deia Juan Goytisolo, “no es tracta de
posar la ploma al servei d’una causa, per
justa que siga, sinó d’introduir el seu ferment
contestatari en l’àmbit de l’escriptura, per a
no condemnar l’obra a la irrellevància”.

EN PANTALLA

PER LA VISIBILITAT
Begoña Siles Ojeda
MAI

MARTA GONZÁLEZ.
FICCIÓ. CASTELLÀ/CATALÀ.

SIEMPRE FUI ÁLEX

SANCHO ORTIZ I ROBERTO RUIZ.
FICCIÓ. CASTELLÀ/CATALÀ.

DOBLES ARMARIOS, DOBLES APOYOS

NOEMI SORIANO I BLANCA BARBERÁ.
DOCUMENTAL. CASTELLÀ.

ORGULL DE POBLE

PLATAFORMA REINICIEM BENISSA.
DOCUMENTAL. CASTELLÀ/CATALÀ.

L

a teoria de Freud repeteix la idea que
la sexualitat humana és complexa,
una complexitat que la separa de l’instint
reproductor de les altres espècies, del lligam
de la naturalesa organicocorporal, per a unirla al desig, la psique.
Un pensament crític, teòric i sociopolític
del feminisme és el que es relaciona amb
el sistema sexe-gènere, un sistema que
estructura i legitima la divisió en dos
sexes dels éssers humans. En cada època
històrica s’assenyalen culturalment quins
rols, tasques, actituds, maneres de pensar,
d’estimar, de viure la sexualitat o de
relacionar-se ha de dur a terme cada sexe
biològic del sistema.
La segona edició del certamen Curts
per la Diversitat, que patrocina la Diputació
de València, ha servit per a fer visible tant
la complexitat de la sexualitat humana i
la manera com el sistema sexe-gènere
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