Intersindical
Quaderns sindicals del País Valencià · núm. 76 · Època IV · Maig 2021

1 DE MAIG
UNA RECONSTRUCCIÓ
AL SERVEI DE LA MAJORIA

Antoni Miró: What’s (2013)

TESTIMONIS

ANÀLISI

PROPOSTES

ENTREVISTA

ANÀLISI

Joves, pandèmia i
ocupació. No és país
per a joves

Vacunes per a
totes les persones.
El pla valencià avança

Quan despertem, la
crisi climàtica i
sistèmica encara hi serà

Vanessa Campos:
«L’administració ha
d’arremangar-se més»

Tanquem
Cofrents, ja!

RAFA MIRALLES

MANUELA LATORRE

> pàg. 3

> pàg. 5

> pàg. 8

> pàg.9

> pàg. 10

CLARA ESTEVE

INTERSINDICAL SALUT

VICENT CUCARELLA

2

Intersindical 76 / MAIG 2021

INTERNACIONAL

EDITORIAL

Un pla de xoc
que no deixe
ningú arrere

E

l creixement de la Intersindical Valenciana és constant
des que es va constituir l’11 de maig de 2002. De fet,
l’any passat la nostra implantació va augmentar, tant
en delegades i delegats sindicals, com en seccions sindicals
i persones afiliades. 2020 va ser també l’any en què es van
integrar en la Intersindical mig miler de sindicalistes de la
Foia de Bunyol, la Plana d’Utiel-Requena i la Vall d’Aiora,
majoritàriament del sector privat. Amb aquest motiu, la
Intersindical va inaugurar una nova seu a Bunyol.
En contrast amb el funcionament piramidal d’altres
organitzacions tradicionals i la seua acció sindical, que no
ha servit per a millorar les condicions laborals de la classe
treballadora, en el nostre model –un sindicalisme de classe,
valencià, feminista, autònom, democràtic i reivindicatiu–
les seccions són sobiranes per a decidir sobre tot allò que els
afecta.
Al País Valencià, les dades confirmen la inutilitat de
forces sindicals anomenades «majoritàries»: els salaris i
les pensions són més baixos que la mitjana estatal i l’atur
més elevat. El Consell ha de reflexionar sobre el sentit d’un
diàleg social amb organitzacions patronals, CCOO i UGT
que només servix per a eixir
en la foto i rebre subvencions
arbitràries.
La nostra Intersindical, que
l’any 2022 complirà vint anys,
Un diàleg social
és a hores d’ara un referent
amb organitzacions
en molts sectors del món
patronals, CCOO i
UGT que només servix laboral (ensenyament, sanitat,
administracions autonòmica,
per a eixir en la foto
local i estatal, transport, metall,
i rebre subvencions
neteja…) i de la societat, però
arbitràries
som conscients que encara
queda molt de camí per a constituir-se com a alternativa
real en tots els àmbits i territoris del País Valencià. Per
a avançar en aquesta direcció és imprescindible que
l’afiliació i altres persones afins al projecte s’hi impliquen
col·lectivament en les iniciatives en marxa, que difonguen
les nostres publicacions i que conviden companyes i
companys a afiliar-se i a constituir seccions sindicals en
els centres de treball. Hem de ser més Intersindical per
a ser representatius en sectors i territoris on encara no
tenim representació i per a participar en tots els àmbits de
negociació.
La pandèmia sanitària ha afectat greument la societat
i en especial la classe treballadora i els sectors socials en
situació de vulnerabilitat de tot el món. La crisi social i
econòmica que ha generat la covid-19, sumada a la crisi
de 2008 tindrà efectes importants per a la majoria de la
població. És per això que hem apostat per dotar de sentit
una «reconstrucció» que representa una oportunitat per
a transformar la societat: acabar amb la pobresa i les
desigualtats socials i millorar els drets socials, laborals i
econòmics de la majoria.
Intersindical Valenciana treballa de manera coordinada
amb altres sindicats alternatius i plataformes socials per
a exigir un autèntic pla de xoc social que no deixe ningú
enrere, un pla que incorpore actuacions encaminades
a millorar la vida de la majoria. Del 99% de la població.

AMB EL POBLE SAHRAUÍ

Després de concentrar durant setmanes tropes militars a la zona alliberada al Guerguerat,
al Sud del Sàhara Occidental, el novembre passat el Marroc va violar l'alto el foc que, amb
la supervisió de les Nacions Unides, havia signat amb el Front Polisario el 1991.

E

persones detingudes i els presos polítics sahrauís, les
l 13 de novembre tropes marroquines van
detencions arbitràries, la persecució de periodistes
atacar milers de sahrauís que protestaven
i els arrestos domiciliaris il·legals de persones
pacíficament davant de la bretxa il·legal
defensores dels drets humans.
utilitzada per l'ocupant marroquí per
I tot això, davant la passivitat,
a traslladar part dels recursos naturals
quan no complicitat, de la comunitat
sahrauís expropiats il·legalment,
internacional i de l'Estat espanyol,
que facilita el tràfic de drogues i el
Intersindical
que no només no fa res per a frenar la
contraban.
Valenciana dona
situació, sinó que seguix venent armes
Intersindical Valenciana dona
suport a la causa
a l'ocupant marroquí, com el vaixell de
suport a la causa sahrauí i condemna
sahrauí i condemna la
guerra que es fabricarà per a la Marina
la repressió marroquina contra la
repressió marroquina
població civil dels territoris ocupats.
contra la població civil Reial del Marroc, un fet que contravé
la legislació espanyola per al comerç
També denuncia la passivitat, quan
dels territoris ocupats
d'armes i el Dret Internacional.
no la complicitat amb l'ocupació
La MINURSO i el Comité
marroquina, de la Missió de les
Internacional de Creu Roja, presents en l’escenari
Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara
del conflicte, permeten les agressions del regne
Occidental (MINURSO), la Creu Roja, la comunitat
alauita amb total impunitat, moltes documentades
internacional i l'Estat espanyol.
i denunciades per organismes internacionals, com
En defensa de la seua sobirania nacional, el Front
el demolidor informe de Human Rights Watch.
Polisario va respondre a l’atac de l’exèrcit marroquí
Només el cessament de l'ocupació i de l'espoli dels
amb bombardejos diaris contra instal·lacions
recursos naturals, el respecte als drets humans, la
militars desplegades al llarg dels 2.720 km del mur
posada en llibertat dels presos polítics i el respecte
de la vergonya que dividix el Sàhara Occidental. La
al dret a l'autodeterminació del poble sahrauí poden
resposta del Marroc ha estat la intensificació de la
solucionar aquest conflicte.
repressió, l’augment del maltractament contra les

NO A LA REPRESSIÓ, REFERÈNDUM JA!
■ Denunciem la repressió exercida per l'estat
marroquí contra la població civil sahrauí i la
impunitat amb què actua, així com la complicitat
i el silenci de l'Estat espanyol, la comunitat
internacional i una majoria de mitjans de
comunicació.
■ Exigim el cessament de la repressió, el respecte
als drets humans i la llibertat dels presos polítics
sahrauís.
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■ Exigim la dotació a la MINURSO de
competències en la supervisió i vigilància dels
drets humans i que es fixe d'una vegada la data
del referèndum d'autodeterminació.
■ Exigim que el Comité Internacional de la Creu
Roja complisca les seues obligacions davant
la situació de guerra al Sàhara Occidental i en
protegisca la població davant la repressió que
exercix l'ocupant marroquí.
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BUNYOL: Juan Pl. Layana 1b. 46360
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Amb la col·laboració de la
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport:

Amb la col·laboració de
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JOVES, PANDÈMIA I OCUPACIÓ

NO ÉS PAÍS PER A JOVES
La joventut és, sovint, la gran oblidada quan parlem dels
col·lectius més vulnerables davant de les conseqüències
econòmiques i socials que es derivaran de la pandèmia i que
no han fet més que començar. Una ceguesa que té molt a veure
amb l’adulcentrisme que alguns filòsofs com César Rendueles
denuncien ara i adés. Com han viscut els joves la pandèmia? Com
s’albira, en aquest context tan hostil, el seu futur laboral? Diversos
estudis en parlen clar i ras, i l’escenari que dibuixen és esfereïdor.
CLARA ESTEVE

L

a joventut és el col·lectiu demogràfic
més afectat per la crisi social i econòmica
provocada per la pandèmia, segons
afirma l’estudi Impacte de la covid-19 i de
la ‘nova normalitat’, impulsat per l’Institut
Valencià de la Joventut (IVAJ) i pel Consell
Valencià de la Joventut (CVJ) que es va
presentar el febrer passat.
Segons aquest estudi sociològic elaborat
amb la fi de sondejar els efectes de la
pandèmia entre el col·lectiu de persones
d’entre 12 i 30 anys, les dades clamen al
cel: el 43% de les persones joves sondejades

confessen que el confinament ha tingut
repercussió en la seua salut mental. Unes
conseqüències que s’han agreujat entre
les dones, el 54% de les quals admet haver
experimentat algun tipus de problema
psicològic.
No és d’estranyar. La joventut és una
etapa on la socialització és un factor clau per
a un desenvolupament maduratiu òptim i
saludable. I tot apunta que com a societat
hem comés l’error de menystindre que la gent
jove necessita socialitzar-se d’una manera
molt més presencial de la qual pensàvem
-ells i nosaltres- , i que ha estat molt limitada
durant la pandèmia. Així ho creu Maria Rodó,
investigadora de la Universitat de Barcelona

“LA MANCA
D’OCUPACIÓ ENS FA
POR PEL QUE VINDRÀ”
ESTELA FERNÁNDEZ POLO, 20 ANYS, VALÈNCIA
ESTUDIANT DE FILOSOFIA I CAMBRERA

E

studie Filosofia a la Universitat de València i
treballe els caps de setmana a un restaurant del
barri de Russafa. No sé exactament com vindrà el
futur, ni tampoc quin seria el meu treball somniat.
Però sé que m'agradaria molt allargar el més possible
els meus anys d'estudi i formació per a, més tard,
aconseguir un lloc de treball que em permeta
desenvolupar-me com a persona, i sobretot com a
dona. Un treball que em genere satisfacció i no es
convertisca en un infern del qual fugir cada vesprada
en acabar la meua jornada. Un treball que m'òmpliga i
em faça créixer. On es valore la meua feina. Amb
un horari que em permeta continuar viatjant arreu
del món, llegir tots els llibres escrits i, fins i tot,
arribar a avorrir-me. En definitiva, un lloc on sentirme a gust fent una feina que m'agrade i de la qual
poder sentir-me orgullosa.
L’ocupació de les persones joves crea
inseguretat i por pel que vindrà. Nosaltres, les
joves, som, en teoria, l'anomenada generació de
vidre, per la nostra suposada fragilitat, però en la
pràctica moltes lluitem contra la intolerància, per
dur molt més enllà la defensa de les llibertats que
els nostres pares van començar. Som la generació
millor preparada de la història i, alhora, la que
s'enfronta a unes pitjors condicions de vida
que els nostres antecessors. Patirem la crisi no
resolta del 2007, juntament amb la que deixarà la
covid-19. Tota una generació abocada al desastre,
i que assumix amb resignació el futur negre
que ens espera. I si per si això no fora poc, amb
una pandèmia, que a més de deixar-nos amb un
futur incert, ens està furtant la nostra joventut
i afectant la nostra salut mental.
A més, les dones, a banda de les dificultats que se'ns
plantegen com a generació, hem de carregar amb el
patriarcat sota l’esquena i ens trobem amb "el sostre
de vidre" sobre nosaltres. Que no sols ens impedirà
accedir a càrrecs més alts, sinó que directament ens
limitarà en l'àmbit laboral i econòmic.

Hem de carregar
amb el patriarcat sota
l’esquena i ens trobem
amb "el sostre de vidre"
ESTELA FERNÁNDEZ

Tant els salaris com
els lloguers fan que
independitzar-se siga
quasi impossible per a
la majoria de joves
AUSIÀS CANET

L’excessiva
especialització ens
angoixa i dificulta
encara més la presa
de decisions
AINA TORRES

en matèria de gènere i joventut, que a més
subratlla un fet que, per obvi, ens ha passat
una mica desapercebut: “No és el mateix
tancar-te si tens habitatge propi que si vius a
casa dels pares”.
Parlar de joves i habitatge és tocar os.
Segons l’informe de l’IVAJ, el 22,2% dels
joves valencians ha deixat de ser independent
econòmicament a conseqüència de la
pandèmia, i el 12,2% ha hagut de deixar
la casa on vivia i tornar a la llar familiar.
Açò passa al País Valencià, que té el dubtós
honor d’ocupar el primer lloc en la llista de
comunitats autònomes on més s’ha encarit el
metre quadrat de la vivenda durant els últims
cinc anys. Si ampliem el focus, no obstant,
la cosa pinta igual de malament. L’informe
Observatori de l’Emancipació 2020, del
Consell de la Joventut, afirma que a l’Estat
espanyol les persones joves haurien de cobrar
el doble per poder comprar-se una casa.
També diu que a finals de 2019 (per tant les
xifres actuals s’albiren molt pitjors), només
vora el 19% de joves entre 16 i 29 anys estava
residint fora de la llar familiar, la pitjor xifra
d’emancipació juvenil des de 2002.
L’explicació, més enllà de l’ús de termes
pejoratius com el popular ‘ninis’, rau,
òbviament, a l’ocupació. Segons la taxa europea
AROPE (AT Risk of Poverty or Exclusion), una
de cada cinc persones treballadores joves està
en risc de pobresa o exclusió, i l’Estat espanyol
encapçala el rànquing d’estats d’Europa amb
més atur juvenil amb l’esgarrifadora xifra d’un

39,6%. A això s’hi afegix que les persones
joves que treballen ho fan amb una taxa
de temporalitat també de les més elevades
d’Europa i amb els salaris més baixos. No
debades, segons l’Observatori de l’Emancipació,
quasi la meitat de joves de l’Estat espanyol veu
poc probable o impossible trobar treball. El
panorama és, francament, dessolador.
I no obstant, s’ensuma certa inclinació
col·lectiva a tractar problemes com la falta
d’habitatge propi o de feina en la gent jove
des del culpabilització o la burla. Ara i adés,
a les converses privades i a les tertúlies
mediàtiques el discurs sobre el col·lectiu
sol oscil·lar entre dues tendències. O bé
se’ls ignora, o bé se’ls criminalitza. Aquests
enfocaments s’han aguditzat tant durant
la pandèmia que alguns periodistes, com
Nando Cruz (El Periódico), han impulsat
una campanya a les xarxes a favor d’una llei
de quotes que garantisca la presència del
col·lectiu jove als mitjans de comunicació,
especialment a l’hora de participar en
tertúlies que els concerneixen directament.
Estela, Ausiàs i Aina són tres joves
valencians que, com tants altres, tenen molt
a dir, i el dret a fer-ho en primera persona.
Els seus somnis són diferents, com diferents
són també les seues maneres d’enfocar el
futur. Però tots tres coincideixen en què,
siga quin siga finalment el seu camí, no serà
gens fàcil de recórrer. Algunes de les seues
primeres experiències laborals així els ho
han demostrat.

“M'HAN OBLIGAT A
FER HORES EXTRA
NO REMUNERADES”

“HEM DE LLUITAR
PER LES NOSTRES
OPORTUNITATS”

AUSIÀS CANET I SOLER, 27 ANYS, GANDIA, LA SAFOR
FP SUPERIOR EN ADMÓ. I FINANCES, TELEFONISTA

AINA TORRES LATORRE, 21 ANYS, ALGINET, H. SUD
ESTUDIANT DE FILOLOGIA CATALANA

L

S

a meua experiència laboral començà als 17 anys,
en obtindre els títols necessaris per a treballar de
socorrista durant els mesos d’estiu. Vaig començar en
piscines públiques de poliesportius municipals sense cap
contracte laboral. L’estiu següent vaig decidir millorar
les condicions laborals i vaig fer les proves físiques i
l’examen escrit per a entrar a Creu Roja, una empresa,
en principi, amb valors i ètica. Les vaig superar i aquell
estiu vaig treballar a les platges del sud de Gandia,
una relació laboral que s’allargà durant sis estius. Però,
encara que tenia clar que era una feina temporal, no
era conscient de com una organització com aquesta
vulnera les condicions laborals. Com a exemples, tots
els treballadors realitzen obligatòriament hores extra no
remunerades cada dia, i no hi ha cap compensació per
treballar els caps de setmana; és a dir, et paguen com si
fora dilluns un dissabte o diumenge. A banda, el salari
és molt precari.
Més tard, ja amb el títol de FP Superior en
Administració i Finances, em van contractar durant
un any com a administratiu a l’Ajuntament d’Oliva
gràcies als fons europeus d’ocupació. Allí vam tindre
problemes amb la nòmina, ja que sols pagaven la
part dels diners rebuda per la subvenció i es negaven
a aportar la seua part proporcional. Després de
comunicar-ho al govern de torn, ens van ignorar com
feien fins al moment, pel que vam decidir acudir a
Inspecció de Treball on donaren suport a la nostra
demanda. Ens va tocar aguantar els comentaris
d’algunes regidores i regidors de l’estil: “pagueu el que
els pertoque i acomiadeu-los” o “el cambrer de baix
cobra menys i no es queixa tant”. Finalment, després de
huit mesos de lluita, acabaren accedint a pagar el que
legalment ens corresponia.
Ara mateix em trobe treballant de matí a la
recepció d’Intersindical Valenciana i compagine la
feina amb l’estudi d’unes oposicions a l’administració
pública en una societat on tant els salaris com
els lloguers fan que independitzar-se siga quasi
impossible per a la majoria de joves.

3

ovint, quan s’acosten els últims anys de
l’ensenyament secundari, als estudiants se’ls
anima a escollir els estudis futurs segons allò que
els atrau deixant de banda les possibles pressions
sobre el futur personal i, més concretament, sobre
el futur laboral. Però clar, més tard o més prompte,
ens sorgix necessàriament la pregunta: què faré de
la meua vida?
Actualment, estudie a la Universitat de
València l’últim curs de la carrera i em trobe,
precisament, en aquest moment d’incertesa
cap al futur, sense saber, ni tan sols, què faré el
curs que ve: quin màster cursar i, fins i tot, on
cursar-lo. Encara que l’objectiu ens parega més
o menys clar, és difícil concretar-lo i decidir-ne
els passos, sobretot tenint en compte que de les
decisions preses dependrà la teua vida.
Una de les principals característiques del món
laboral contemporani és l’excessiva especialització.
El ventall de possibilitats que s’obri per la seua
causa ens pot angoixar i dificultar encara més la
presa de decisions. A més, quan no sabem quina o
quines de totes les opcions ens portaran, amb sort,
bons resultats, prendre la decisió se’ns fa encara
més difícil. I és que el panorama laboral actual
no és precisament fàcil, i per als joves no ho és
especialment.
Les dades sobre el món laboral dels joves són,
a grans trets, conegudes per tothom. La covid-19
n’ha empitjorat el marc general. No obstant
això, només puc dir que no hem d’ofuscar-nos
i de tancar-nos portes, sinó de lluitar per les
nostres oportunitats. En el meu cas, em puc
considerar afortunada, ja que el grau que vaig
elegir no pensant en el futur laboral sinó en
allò que més m’atreia, és una de les opcions
universitàries amb més possibilitats d’inserció
laboral. Si acabe fent investigació o no, que és el
que en principi m’agradaria poder fer, ja és un
altre tema.

4
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INTERSINDICAL VALENCIANA

“CAL ACABAR AMB LA FLEXIBILITAT DELS
CONTRACTES I MODERNITZAR EL MODEL PRODUCTIU”

LA COMISSIÓ
PRESSIONA
LA MONCLOA PER
MANTINDRE LES
REFORMES LABORALS
La Unió Europea condiciona els 140.000 milions d’euros del Pla de
recuperació corresponents a l’Estat espanyol al manteniment de la
flexibilització del mercat laboral imposada per les reformes laborals de
2010 i 2012. Això és almenys el que des d’alguns mitjans de comunicació
s’ha revelat, potser per a pressionar la Moncloa.

E

l condicionament de la Comissió, cas de
confirmar-se, entrebanca de manera frontal
el compromís programàtic dels partits del
govern de coalició de derogar les reformes laborals
i, de manera específica, la prevalença dels convenis
d’empresa sobre els sectorials. Aquesta priorització,
a més de la posició dominant de les empreses en
la negociació col·lectiva, és la clau sobre la que
descansa la flexibilització laboral que esgrimixen
els sectors més extrems del neoliberalisme de la
Unió Europea.
Com ha assenyalat Intersindical Valenciana, la
Comissió, l’òrgan executiu de la UE, “cau en una
flagrant contradicció en fer alhora una defensa

aferrissada de les reformes laborals i retreure les
dades d’atur, temporalitat i precarietat del mercat
laboral espanyol”. La Comissió oblida, prosseguix el
Sindicat, que les dos reformes laborals, aplicades a
partir de la crisi de 2008 i de les quals se’n reclama
la vigència temporal, “lluny d’afavorir l’ocupació,
han provocat unes taxes d’atur inacceptables en el
marc de d’estabilitat econòmica de la UE i un canvi
en el paradigma del model de l’ocupació”. D’acord
amb aquesta anàlisi, “s’ha substituït una ocupació
un poc més estable i de qualitat, anterior a la crisi,
per una altra de precària i mal retribuïda”. Es tracta
d’una “generalització en les modalitats de contractes
de treball, precaris per definició, i una liberalització

En compte d’exigir
més sacrificis a la
classe treballadora, la
Comissió ha d’orientar
les contrapartides
cap a una autèntica
modernització del
sistema productiu

INTERSINDICAL INCLUSIVA
NOVES LLUITES CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL

TREBALL, OCUPACIÓ,
POBRESA I RENDA BÀSICA
E

n les societats industrials, el concepte de treball
és clar. Es tracta del temps que ocupava la
persona treballadora a produir un bé (material
o immaterial) pel qual rebia un salari. Les lluites
socials per a millorar les condicions laborals en
aquest context industrial van donar com a resultat les
conquestes de les quals gaudim ara, com la jornada
laboral de huit hores, les millores salarials i, sobretot,
unes condicions de vida dignes per a la classe
treballadora.
En l'actualitat, immersos en l’anomenada societat
postindustrial o societat del coneixement, alguns
teòrics com Margaret Maruani o Jeremy Rifkin
sostenen que és necessari diferenciar entre treball i
ocupació. Anomenem ocupació el treball remunerat o

productiu que està subjecte a relacions contractuals,
a convenis i a negociacions on els sindicats tenen un
paper predominant.
Ara bé, existixen altres realitats socials que en
el nostre sistema postcapitalista afecten persones
que duen a terme treballs no remunerats (el món
de les cures) o treballs en condicions extremes de
precarietat (com alguns de l’àmbit logístic), així com
treballs voluntaris amb els quals creem teixit social.
Segons el recent informe d'Intermon Oxfam
arran de la crisi sanitària actual i de l'anterior
crisi econòmica, 5,1 milions de persones, el que
englobaria un 10% de la població estatal, estan en
risc de pobresa severa, i viuen amb menys de 16
euros diaris. Pel que fa a la taxa de pobresa relativa,

“

Segons Intermon
Oxfam, 5,1 milions
de persones estan en
risc de pobresa severa
i viuen amb menys de
16 euros diaris

encoberta del mercat laboral com a conseqüència del
desballestament del sistema de negociació col·lectiva”.
Pel que fa a la qualitat del mercat laboral,
l’element més negatiu de l’Estat espanyol respecte
d’altres economies de la Unió, “no s’explica tant
en el marc legal regulador de les relacions laborals
com en un model productiu i empresarial obsolet i
marginal, incapaç de subsistir en un crisi econòmica
global sense retallar dràsticament els costos
laborals”. “En compte d’exigir més sacrificis a la
classe treballadora, la Comissió ha d’orientar les
contrapartides al Pla de Recuperació cap a “una
autèntica modernització del sistema productiu i
dels models empresarials”, conclou la Intersindical,
que torna a insistir en la urgència de derogar les
reformes laborals, “si volem que la recuperació de
la crisi generada per la covid-19 arribe a la majoria
social”. El manteniment d’aquestes reformes podria
suposar, contràriament al que alguns esgrimixen,
“una limitació insalvable de les possibilitats de
reconstrucció social”.

pot augmentar fins a un 22%, quasi 11 milions de
persones, que viurien amb menys de 24 euros diaris.
Rescatant la terminologia de Marx, ens fem
aquesta pregunta: què ocorre quan la persona
treballadora se sent alienada en una ocupació
indigna? Què ocorre quan es té una ocupació o es
desenvolupa un treball no remunerat i se sent part
d'una nova classe social que podríem anomenar el
“precariat”? Quines noves lluites són necessàries en
aquests contextos postmoderns?
Des d'Intersindical Valenciana, sostenim que és
cada vegada més necessari lluitar per les rendes
bàsiques, incondicionades i universals. Un nou
concepte de justícia distributiva en la qual els estats
garantixen el dret de les persones a percebre una
prestació monetària bàsica i incondicional. No parlem
de prestacions no contributives o ajudes o subvencions
o rendes mínimes condicionades a situacions de
vulnerabilitat, sinó de nous drets que combaten
la desigualtat i que permeten a les treballadores i
treballadors disposar de la llibertat per a empoderar-se
i poder aportar a la comunitat el seu temps.
L'educació pública i de qualitat, la sanitat
universal, el sistema públic de pensions o els drets
de les persones dependents han estat conquestes
socials que és necessari mantindre. La Renda
Bàsica Incondicional i Universal (RBIU) haurà
d'incorporar-se en un futur a les agendes socials de
totes les organitzacions si volem que el tren de la
justícia social no s’allunye de nosaltres.
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INTERSINDICAL SALUT

EL PLA VALENCIÀ AVANÇA, PENDENT DE COMPTAR AMB DOSIS SUFICIENTS

que produïxen. De fet, els beneficis d’AstraZeneca
en 2020 s’han disparat un 159% respecte de l’any
anterior, motiu a què l’empresa s’acull per a adoptar
actituds tiràniques respecte a la seua distribució
a la Unió Europea, un fet que afecta directament
l’Estat espanyol. AstraZeneca va prometre un volum
de dosis que per diversos motius ha incomplit
sistemàticament. El contracte subscrit entre les
dos parts, revelat parcialment a l’opinió pública, ha
enfrontat els països de la Unió amb la farmacèutica.
Precisament amb el fi de reivindicar que les vacunes
arriben a tota la ciutadania europea, impulsada per
la Intersindical conjuntament amb una trentena
d’organitzacions, la campanya “Vacunes per a totes les
persones” pretén recollir un milió de signatures perquè
se suspenguen les patents de les farmacèutiques. Com
a dret universal, la sanitat no pot estar sotmesa als
interessos de la indústria farmacèutica.

VACUNES PER A
TOTES LES PERSONES
Les malalties infectocontagioses virulentes, presents cíclicament al llarg
de la història, deixen al seu pas crisis socials i econòmiques i una elevada
mortalitat. La pesta negra de l'Edat Mitjana o la grip de 1918, amb més de
50 milions de vides perdudes arreu del món, en són casos il·lustratius. Les
pandèmies van impulsar la investigació de les vacunes, una fita científica
imprescindible per a combatre la covid-19.

L

a vacuna és un element que s’assembla a l’agent
causant de la malaltia infectocontagiosa fabricat
a partir de parts mortes o afeblides de l’agent
patogen, de les seues toxines o de les proteïnes de
superfície, amb la intenció que l’organisme en el
qual s’introduïx estimule el sistema immune per
a reconéixer, inactivar o destruir aquests agents
patògens en un posterior contacte amb la malaltia.
La novetat de les vacunes desenvolupades arran
de la covid-19 rau a injectar àcid ribonucleic (ARN),
és a dir, material genètic de virus capaç d’estimular
el sistema immune per a crear defenses suficients

TREBALLAR
FORA D’HORARI

P

er al personal que treballa en el pla de
vacunació, la Conselleria de Sanitat ha
establit uns mòduls de dos hores i mitja o de cinc
hores en horari vespertí, amb una remuneració
addicional a la que percep pel seu treball ordinari.
Per a accedir a aquests mòduls remunerats, les
professionals que hi participen voluntàriament
han de seguir un ordre de prelació: primer opta
el personal de cada centre de salut i, en cas de ser
insuficient, l’oferta s’amplia al personal d’atenció
primària d’altres centres. En última instància,
es preveu comptar amb personal d’atenció
especialitzada, fora del seu horari de treball.

per a minimitzar els efectes que el virus provoca. Per
això cal ser conscients de la importància d’aconseguir
l’anomenada immunitat de ramat perquè aquesta
epidèmia comence a ser un trist record històric.
L’experimentació de qualsevol vacuna suposa anys
d’assajos i superar les preceptives fases per a la seua
futura aprovació. En el cas de la vacuna de la covid,
aquest temps s’ha reduït a 12 mesos, perquè diverses
agències reguladores dels medicaments arreu del
món aprovaren el seu ús en humans amb la finalitat
de frenar com més prompte millor el drama sanitari i
social provocat per la pandèmia.
Una vegada més, aquest context ha evidenciat
la necessitat imperiosa dels governs d’augmentar el
percentatge del PIB que dediquen a la investigació.
Aquest extrem afecta directament l’Estat espanyol,
amb milers de joves científics, homes i dones
forçades a emigrar a l’estranger perquè la seua labor
siga reconeguda i degudament remunerada.
Negoci farmacèutic
En el cas valencià, una vegada establida la necessitat
que la població ha de vacunar-se de manera
majoritària, el govern espanyol i la Generalitat
haurien de disposar de les infraestructures requerides
per a fer possible la vacunació massiva, impossibles
de materialitzar sense la professionalitat del personal
sanitari.
Pel que fa als beneficis multimilionaris que les
farmacèutiques obtenen amb les vacunes, és clar que
en 2021 Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson &
Johnson milloraran notablement els seus resultats
gràcies a la comercialització dels medicaments

“

Cal ser conscients
de la importància
d’aconseguir
l’anomenada
immunitat de ramat
Aquest context
ha evidenciat la
necessitat imperiosa
d'augmentar el
percentatge del PIB a
la investigació
S’avança amb
l’administració de
vacunes a la població
general segons trams
d'edat o situacions
específiques

Bona gestió de la Generalitat
Fa unes setmanes saltà la polèmica sobre el possible
risc de trombosi associat a la vacuna d’AstraZeneca.
No obstant, la postura de les autoritats sanitàries
mundials (OMS) ha sigut clara, tot i descartant
qualsevol tipus de relació entre l’administració de
la vacuna i els presumptes efectes adversos a què
al principi s’associava. Gràcies a aquest suport s’ha
représ l’administració d’aquesta vacuna a la població
susceptible, fins a 55 anys en un primer moment i fins
als 65 anys després. Al País Valencià, la circumstància
va ocasionar una certa desorganització, precisament
quan hi havia professorat citat per a ser vacunat.
La suspensió sobtada i la posterior represa de
l’administració de les vacunes va desencadenar una
inseguretat entre una part del col·lectiu docent que ja
havia rebut la vacuna d’AstraZeneca.
No obstant això, en línies generals, la gestió de la
vacunació per part del govern valencià és positiva.
Sanitat ha habilitat grans superfícies per a fer front al
repte d’una òptima gestió de la vacunació massiva. De
fet, després del personal sanitari, ja ha sigut vacunada
una gran majoria dels col·lectius considerats essencials
com les forces i cossos de seguretat i el personal dels
centres educatius. També s’avança amb l’administració
de vacunes a la població general segons trams d’edat
o situacions específiques, com grans dependents i
persones que en són cuidadores principals.
Fet i fet, Sanitat ha destinat els recursos al
seu abast per a vacunar contra la covid-19 tota la
població valenciana en el menor termini de temps. La
principal dificultat per a fer efectiu aquest pla rau en
l’arribada de vacunes suficients: que les dosis que es
necessiten siguen degudament subministrades en els
terminis acordats.
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LA JORNADA
LABORAL DE QUATRE
DIES ÉS POSSIBLE
La jornada laboral de quatre dies afavorirà la salut de les persones
treballadores i reduirà la desocupació i la sinistralitat. La mesura ens permetrà
disposar de més temps lliure, en favor de la conciliació i del foment de relacions
més igualitàries. També servirà per a reduir la precarietat, l'atur i la pobresa, i
disminuirà les emissions de carboni tan nocives per al medi ambient.
MANUELA LATORRE
COORDINADORA DE SALUT
LABORAL I MEDI AMBIENT

T

reballar menys hores és una reivindicació
que persistix en el temps. Ja en el segle
XIX el filòsof Paul Lafargue, en El dret a la
peresa (1880), va proclamar una jornada laboral
de tres hores al dia i va ser incomprés. L'escriptor
Bertrand Russell, en Elogi de l'ociositat (1932), va
concretar que, per a aconseguir la justícia social,
cada persona hauria de treballar quatre hores al
dia. L'economista Keynes va plantejar en l’assaig de
1930 Les possibilitats econòmiques dels nostres nets,
que va escriure en plena Gran Depressió, que amb
15 hores setmanals es produïria el necessari, perquè
l'avanç tecnològic alliberaria la càrrega de treball.
Durant la covid-19 s'ha accelerat la reivindicació
de la reducció i racionalització de la jornada laboral
en molts països, com a mesura per a reduir l'atur. A
Nova Zelanda, es considera que la jornada laboral de
quatre dies és un impuls del turisme i del consum.
A Alemanya s’està debatent actualment, per tal de
protegir l'ocupació i reduir el pagament directe de
l'Estat, mantenint els llocs de treball, però baixant el
salari. A Finlàndia, des del començament de 2020,
s’estudia establir la jornada de sis hores durat quatre
dies setmanals, sense disminuir el salari.
A l’Estat espanyol es va establir la jornada
de huit hores i sis dies laborals en 1919, i des de
1983 és de 40 hores setmanals. La reducció de la
jornada laboral pot materialitzar-se ara mateix
per diverses vies: per regulació estatal, amb la

reforma de l'art. 34 de l’Estatut dels Treballadors;
via convenis col·lectius sectorials o empresarials,
tot i fomentant-la en les empreses amb ajudes
directes dels governs autonòmics, com el cas
valencià, o per decisió de l’empresa, com va fer al
gener de 2020 una empresa tecnològica de Jaén,
amb la consegüent davallada de l’absentisme, la
sinistralitat i les baixes laborals.
Des del govern espanyol s’intenta pactar
l'elaboració d'una llei d'usos del temps, a favor
de 32 hores setmanals, sense reducció de salari, i
amb l’ajuda de l’automatització i el teletreball. Al
País Valencià, la Generalitat fomentarà la setmana
de quatre dies laborals en l'empresa privada, amb
subvencions per a les empreses que la inicien a
partir de 2021.
Existix una declaració internacional per la
setmana laboral de quatre dies, impulsada per
la plataforma #4suma! (a la qual pertanyen
empreses, sindicats, partits polítics i treballadors
i treballadores d’arreu del món), que se centra en
tres mesures: reducció de jornada en un 20% o a 35
hores sense disminució de sou; reducció a quatre
dies en centres educatius, afavorint la conciliació;
i suport a les administracions a les empreses que
s'unisquen a la iniciativa.
La reducció de la jornada laboral, repercutirà
positivament en la salut i el benestar de la classe
treballadora, en la societat (ja que proporcionarà
més temps per a la participació democràtica i
l’enfortiment del teixit social), i en el medi ambient.
La setmana laboral de quatre dies és ja una
realitat sobre la que encara queda molt de camí
per recórrer.

LLEI "RIDER", UN PAS INSUFICIENT
Després de més de 40 sentències (l'última del Tribunal
Suprem) que consideren els riders com a falsos autònoms i de
sis mesos de negociació entre el Ministeri de Treball, CCOO,
UGT i la CEOE, l'anomenada Llei Rider ja és una realitat. El
Govern espanyol ho ha venut com un gran acord que permetrà

D

es de la Intersindical Valenciana hem fet
costat a la lluita dels riders des del principi.
Els hem acompanyat en les mobilitzacions
i les vagues que el col·lectiu va realitzar per a
denunciar la situació d'explotació i precarietat
i exigir el reconeixement de la relació laboral.
En aquest sentit, hem valorat positivament
les sentències successives que els han donat la
raó. La sentència del Tribunal Suprem, la més
contundent, seguix la línia de les denúncies
presentades davant la Inspecció de Treball i els
tribunals de justícia, tant per la Intersindical

laboralitzar els repartidors d'aplicacions com Deliveroo, Glovo
o Uber East, però el sabor que deixa és agredolç. Bàsicament,
consistix a afegir una disposició addicional a l'Estatut dels
Treballadors, que establix la "pressumpció de laboralitat" en
l'àmbit de les plataformes de repartiment.

Valenciana com per Riders per Drets València des
de l’any 2017.
Després d'aquesta sentència ja s'evidenciava que
l'Estatut dels Treballadors ja preveu la "presumpció
de laboralitat", per la qual es considera treballador
per compte d'altri tot aquell que presta serveis per a
un tercer. La llei "Rider" planteja un mer aclariment
de l'Estatut dels Treballadors perquè siga més difícil
saltar-se'l i no una modificació.
La Intersindical Valenciana considera
que s'ha perdut una oportunitat important
per a regular i aclarir un model de falsos
autònoms que s'està estenent com una plaga
i no solament en les plataformes digitals de
repartiment d'alimentació, sinó en molts altres

“

S'ha perdut una
oportunitat de regular
i aclarir un model de
falsos autònoms que
s'està estenent com
una plaga

sectors com ara el transport, l'ensenyament
(idiomes, música, esports, etc.) i serveis de
tota mena (neteges, manteniments, encàrrecs,
muntatges, etc.), un nou model de digitalització
i "d'uberització" que, juntament amb les
successives reformes laborals que retallen els
drets socials i la negociació col·lectiva, eludixen
les obligacions del dret laboral i consoliden
progressivament les formes de treball precari i
desregulat.
El sindicalisme ha de lluitar per consolidar
els drets laborals per a guanyar-ne de nous i, en
definitiva, per a aconseguir una legislació garantista
que afavorisca la part més feble de la cadena, en
aquest cas les persones treballadores.
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PENSIONS

INTERSINDICAL VALENCIANA NO DESCARTA
EXIGIR LA DIMISSIÓ DEL MINISTRE ESCRIVÀ

HI HA RAONS PER A
PROSSEGUIR AMB
LES MOBILITZACIONS
L’

informe de la Comissió de Seguiment i
Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo
(octubre 2020) sembla fet a mida de José
Luis Escrivá, ministre d’Inclusió, Seguretat Social
i Migracions, el qual, juntament amb la seua
col·lega d’Economia i vicepresidenta Nadia Calviño,
representa la tendència més neoliberal del govern
progressista de coalició. Segons la Intersindical,
l’informe sobre el futur de les pensions, encara que
amb una important càrrega d’ambigüitat, incidix
de forma substancial i marca doctrina sobre la
sostenibilitat del sistema de pensions, el problema
prioritari que cal abordar en el futur immediat.
L’informe, que no aprofundix en la reforma del
sistema, trasllada el pes de la seua sostenibilitat a
una multiplicitat de propostes que, vistes de manera
aïllada, són poc significatives. Considerades en conjunt,
tanmateix, semblen complir amb les recomanacions de
la Comissió Europea sobre contenció del dèficit públic,
molt preocupant a curt termini.
Les conclusions del Pacte de Toledo i les
recomanacions de la Comissió Europea configuren
l’escenari perfecte perquè el ministre Escrivà, en
coherència amb el seu ideari, ometa qualsevol
consideració sobre la derogació de les reformes de
les pensions de 2011 i 2013 i plantege una nova
“reforma” que només complementa les anteriors.
Entre l’ampli ventall de propostes que presenta
el ministeri d’Escrivà, potser n’hi ha algunes

de positives. Tot i això, sorprén que un govern
progressista aposte per incrementar la cotització de
les persones, els anys de vida laboral activa i els plans
privats, sense fer una sola referència a la millora de
les pensions, l’accés amb menys edat de jubilació o,
el que constitueix l’autèntic problema, la precarietat
laboral i salarial. Són silencis que confirmen
l’herència de governs anteriors i contra la qual els
moviments socials lluiten de manera incansable i
modèlica.
Mobilitzacions unitàries
Si en allò més essencial res no ha canviat respecte
del sistema de pensions, cal mantindre i impulsar la
mobilització en defensa d’unes pensions públiques i
dignes. Si abans exigíem la dimissió dels ministres de
torn o dels presidents del Govern, hi ha alguna raó
per a deixar de fer-ho ara?
El canvi d’orientació ideològica proclamada
per l’actual Executiu no pot ser un motiu per a
justificar la desmobilització, a no ser que s’albire una
solució legal i política satisfactòria en un termini
prudencial. Obras son amores... Una organització
de classe com Intersindical Valenciana, participant
activa dels moviments socials que reivindiquen la
dignitat de les persones en qualsevol moment de
la seua vida, se suma a les mobilitzacions unitàries
organitzades des de la Coordinadora Valenciana per
un Sistema Públic de Pensions en defensa d’unes
pensions públiques suficients. Si el ministre s’entesta
a mantindre les posicions actuals, la Intersindical
exigirà la seua dimissió.

Antoni Miró: Al marge (2010)

“

Sorprén que un
govern progressista
aposte per
incrementar la
cotització i els plans
privats, sense una sola
referència a la millora
de les pensions

QUÈ VOL
ESCRIVÀ?
Les propostes del ministeri responsable de
gestionar la Seguretat Social són:
■ Ampliar el període de càlcul de les pensions,
amb la possibilitat de descartar els pitjors
anys de cotització.
■ Modificar a l’alça la base de cotització
màxima.
■ Substituir el factor de sostenibilitat.
■ Vincular les pensions a l’índex de preus al
consum (IPC).
■ Aproximar l’edat efectiva de jubilació a
l’edat legal i posar obstacles a la jubilació
anticipada.
■ Eliminar despeses impròpies.
■ Adequar les cotitzacions de les persones
autònomes als seus ingressos reals.
■ Modificar el complement de maternitat de les
pensions.
■ Impulsar la permanència activa de les
persones en el món laboral més enllà de l’edat
legal de jubilació.
■ Fomentar els sistemes complementaris
(privats) de pensions.

Antoni Miró col·labora amb publicacions de la Intersindical i l’STEPV
Amb el lema «Viure en valencià», STEPV ha presentat una edició especial de Allioli que ha comptat amb il·lustracions del pintor alcoià,
que apareix en el centre de la imatge amb un exemplar de la revista junt a Beatriu Cardona i Marc Candela, representants del Sindicat.
Tres obres d’Antoni Miró, autodefinit com a «treballador de l’art», serveixen també per a il·lustrar la portada, la contraportada i una
pàgina interior d’aquesta edició d’Intersindical commemorativa del Primer de Maig.
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PROPOSTES SOSTENIBLES PER A EVITAR EL COL·LAPSE EN LA POST-PANDÈMIA

QUAN DESPERTEM, LA CRISI
CLIMÀTICA I SISTÈMICA
ENCARA HI SERÀ
VICENT CUCARELLA,
ECONOMISTA I AUTOR D’ECONOMIA
PER A UN FUTUR SOSTENIBLE

L

a crisi sanitària ha arribat en un moment
en què ja patíem dos importants reptes: el
canvi climàtic i el zenit en l’energia procedent
dels combustibles fòssils. Aquests han permés un
desenvolupament social i un creixement econòmic
sense precedents, però també han provocat
l’emergència climàtica. Sense la seua energia
s’enfonsa la societat, ja que les fonts renovables
presenten greus limitacions i necessiten quantiosos
recursos naturals, ja escassos. Són problemes que
prosseguiran quan superem la crisi sanitària.
La pandèmia ha provocat una crisi econòmica
conjuntural, però els altres dos reptes impliquen
una reducció estructural del nivell de l’economia, no
sols per la voluntarietat d’atenuar el canvi climàtic,
sinó també per la disminució de l’energia barata,
abundant i versàtil. Per això, a la transició energètica
ha d’unir-se la transició cap a societats amb menys
energia i activitat econòmica.
Els actuals plans de recuperació, transformació
i resiliència incorporen principalment mesures
de reactivació econòmica i reconstrucció d’allò
que existia, però no d’autèntica transformació. És
més, l’augment de complexitat en els processos
i tecnologies, així com el manteniment de la
globalització, impliquen caminar en sentit contrari a
la resiliència.
Dotar de resiliència el sistema significa
preparar-lo per a afrontar aquests reptes, que es
concreten en amenaces com: falta de béns clau per
a l’economia local; augment de fenòmens climàtics
extrems; pertorbacions en la producció agrícola,
ramadera i pesquera; augment de patologies;
greus impactes en ecosistemes; inseguretat en la
disponibilitat d'aigua; reducció i interrupcions del
comerç internacional; fallida d'empreses dependents

del turisme i la globalització; desaparició de
determinats productes petroquímics; reducció de la
producció agroindustrial d'aliments; problemes en
el subministrament elèctric; desocupació massiva;
potencials desordres públics; etc.
Per tant, la crisi s’ha d’abordar tenint en compte
la resta de crisis. Caldrà aprofitar les ajudes
públiques per a, al mateix temps, atenuar l’impacte
mediambiental i garantir els subministraments
bàsics, evitant els projectes fantasiosos nascuts al
caliu dels programes de recuperació. Entre els sectors
que probablement minvaran el seu pes per resultar
obsolets o contraris als objectius de la transició hi
ha l’automoció, l’aeronàutica, el turisme massiu,
els plàstics o els fertilitzants químics, entre d’altres.
En aquests casos, les ajudes no haurien d’anar
encaminades a mantindre el nivell del sector, sinó a la
reconversió laboral dels treballadors afectats.
Llavors, com afrontar una crisi conjuntural
com aquesta al mateix temps que afrontem la crisi
integral? Com guanyar resiliència davant dels reptes
enunciats? Amb la perspectiva de preparar el sistema
per a anticipar les crisis latents i evitar un col·lapse
social, presente algunes propostes:
■ Repartiment del treball. Menys hores per persona
treballadora, però manteniment de l’ocupació.
Repartiment extensible a les tasques domèstiques, de
cura, associatives i comunitàries.
■ Més autosuficiència territorial en béns i serveis
fonamentals. Disposició d’un mapa exhaustiu de la
producció local, per a conéixer què produïm i on, i
creuament amb un repertori de necessitats bàsiques
(alimentació, productes de primera necessitat,
roba, productes sanitaris, d’higiene o neteja,
etc.), per a detectar les vulnerabilitats davant de
desproveïments per falta d’energia o de transports,
pandèmies, pertorbacions climàtiques, conflictes
bèl·lics o guerres comercials. Serà la base per a
eventuals plans de contingència.
■ Ruralització. Reducció de la concentració en
grans ciutats i impuls a la re-ruralització. Treball i
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Els plans de
recuperació,
incorporen mesures
de reactivació
econòmica,
no d’autèntica
transformació.
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mediambiental
i garantir els
subministraments
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teletreball atractius en nuclis rurals, millors sistemes
d’informació i comunicació. Foment de la producció,
els serveis i el consum local.
■ Plans de resiliència productiva que abracen els
dos punts anteriors. Formació en determinades
ocupacions, reconversió d’indústries, reaprofitament
de terrenys agrícoles: agroecologia, sobirania
alimentària, transferència de coneixements
dels llauradors tradicionals i de les cooperatives
agrícoles, etc.
■ Educació. Incorporació en el currículum de
coneixements i aptituds fonamentals: nocions
d’agricultura per a entendre els cicles naturals,
reparacions bàsiques que allarguen la vida dels
objectes, cuina bàsica, cures essencials, etc.
Preservació dels sabers tradicionals amb material
escrit i audiovisual sobre coneixements pràctics.
Formació ciutadana en pràctiques sostenibles.
■ Economia més diversificada. Disponibilitat
de fons de reserva de béns i serveis bàsics o amb
capacitat local per al seu subministrament per a
garantir la resiliència comunitària.
■ Seguretat i sobirania energètica. Control públic
de les principals fonts energètiques, aposta per
energies renovables (acceptant-ne les limitacions),
impuls a les comunitats energètiques locals, promoció
de la reducció del consum energètic, etc.
■ Reducció de la mobilitat motoritzada.
Teletreball amb criteris de racionalitat
energètica en tots els sectors possibles, barriades
multifuncionals i auto-contingudes –«Ciutat de
15 minuts»–, bicicletes i vehicles de mobilitat
personal, transport de baixes emissions (trens,
tramvies, no a les locomotores dièsel, disminució de
l’alta velocitat, reconversió del transport marítim),
supressió d’ajudes al transport aeri, etc.
■ Habitatges nous i reformats amb baix consum
energètic. Orientació, canalització de corrents d’aire,
sistemes passius, aïllaments, etc.
■ Control d’aqüífers. Anticipació per a garantir
el proveïment d’aigua per al consum humà i els
productes alimentaris bàsics.
■ Disminució i reutilització d’envasos.
■ Reducció de l’obsolescència dels aparells. Foment
del lloguer en compte de l’adquisició, que trasllada als
productors la responsabilitat de garantir una llarga
vida útil als dispositius.
■ Condicionament de les zones de costa. Previsió
de la regressió per canvis en els corrents marins, per
menors aportacions d’arena i per l’elevació del nivell
del mar.
■ Abandó del PIB per càpita com a principal
indicador del benestar. Més atenció a la distribució
de la renda i a la satisfacció de les necessitats bàsiques
a tothom, també de les generacions futures.
■ Foment d’hàbits de vida més frugal. No a
la publicitat comercial massiva que provoca la
insatisfacció permanent i el creixement de pseudonecessitats.
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ENTREVISTA / VANESSA CAMPOS CLIMENT,
PROFESSORA D’ORGANITZACIÓ D’EMPRESES

“ L’administració
ha de deixar de
tirar confeti i
arremangar-se més”
RAFA MIRALLES

a les empreses a canviar el seu model de negoci i això
s’ha de fer des de baix. Hi ha empreses que han iniciat
la transició cap a una sostenibilitat social i ambiental
que ja forma part del seu argument competitiu. I
funcionen molt bé.

Interessada en la sostenibilitat i l’ètica en els negocis,
Vanessa Campos (Benifaió, Ribera Alta, 1976) ha
estudiat l’impacte de l’economia del bé comú i l’èxit de
les cooperatives Consum i Caixa Popular. Conversem
per videoconferència amb aquesta doctora en
Economia Social que abans d’ensenyar a la Universitat
de València va ser consultora estratègica i bancària i
directiva en l’empresa privada.
Quins efectes tindrà la pandèmia per a la classe
treballadora?
Aquesta crisi accentua i accelera les tendències de la
revolució 4.0 i la digitalització. Però lligar la concepció
de classe treballadora només a les persones assalariades
pot resultat enganyós perquè una funcionària pot gaudir
d’una situació laboral objectivament millor que una
persona que té un xicotet negoci, hauríem de centrar el
focus en el benestar de la majoria, el 99% de la població.
Qui conforma eixe 99%?
Els que hem de guanyar-nos la vida amb el nostre
treball i esforç diari i no tenim privilegis.
Quin escenari laboral provoca aquesta crisi?
La desaparició de llocs de treball amb menor
qualificació com a conseqüència de la digitalització
és una tendència que es veia vindre i que s’ha tractat
d’amortir amb uns ERTO que són un matalàs per
evitar que molta gent no es pegue la gran castanyada,
és una intervenció pal·liativa per a tractar els
símptomes. Però cal anar a l’arrel del problema.
Com fer-ho?
Encara que en el PIB valencià té un pes molt
rellevant el sector serveis, això no ha de ser negatiu
per se perquè si estiguérem especialitzats en
consultories d’enginyeria, d’empreses o financeres,
potser la cosa canviaria. El problema és que la
terciarització valenciana s’ha adreçat a sectors de
baix valor afegit i baixa productivitat, amb escassos
marges de beneficis. Sol i platja, paella i sangria,
sense més, tenen escàs valor afegit i comporten
salaris baixos, molta temporalitat i contractes amb
poca capacitat per a generar ingressos fiscals.
Què hi suggereix?
Hem de replantejar-nos si volem vendre aquests
productes a preus baixos o potser no vendre’n tants,
però a preus més alts. En el turisme això es traduiria
en menys visitants que consumiren productes amb un
major marge de benefici.
Veu factible reconstruir l’economia valenciana en
eixa direcció?
Més que de reconstruir, hauríem de parlar de
reestructurar. Les administracions haurien d’ajudar

Vanesa Campos

I les persones que es queden despenjades en
aquesta transició, què fem amb elles?
En una reconversió sempre hi ha empreses que
aquest procés les fa inviables. És responsabilitat de
l’administració donar una eixida.
Què hauria de fer la Generalitat?
Posar l’accent en les polítiques públiques que
toquen la base. Encara no s’han abordat a penes
polítiques públiques que incentiven l’oferta,
l’empresa és encara un tabú per a molta gent, és
com nomenar el dimoni.

“

Per què diu això?
Hi ha moltes persones que viuen gràcies al que
produeixen les empreses. Els salaris dels que
treballem en el sector públic ixen dels impostos de
les empreses i dels seus treballadors. Si ens oblidem
d’això ho veurem tot borrós i no encertarem. Millor
dur les ulleres posades.

Més que de
reconstruir, hauríem
de parlar de
reestructurar

Quin marge d’iniciativa tenen les treballadores
i els treballadors per a intervindre en aquest
procés?
Fa temps que en els processos directius de l’empresa
privada hi ha ferramentes de gestió participativa.
Altra cosa és com s’apliquen.

Si no canvia res,
una majoria de
treballs no qualificats
desapareixeran i
la desocupació, la
pobresa i l’exclusió
social augmentaran

És acceptable l’elevada desocupació que patim?
Si no canvia res, una majoria de treballs no qualificats
desapareixeran i la desocupació, la pobresa i l’exclusió
social augmentaran. Però la situació serà diferent
segons com s’estiga preparat per a fer front al
canvi de paradigma d’una manera sostenible. Una
reestructuració com la que plantege requerirà una mà
d’obra altament qualificada.

La terciarització
valenciana s’ha adreçat
a sectors de baix
valor afegit i baixa
productivitat

Si no es donen els tres
valors –economia,
medi ambient i
persones– no podem
parlar de models
sostenibles
Les polítiques
socials no són Teresa
de Calcuta, han
d’encaminar-se a que
la gent s’empodere,
que es pose en peu i
torne a caminar

Però la pandèmia ha visibilitzat la importància de
treballs que no són altament qualificats, les cures, la
neteja...
En el cas de les cures s’ha evidenciat que cal
professionalitzar-les amb una formació més
especialitzada. Però que les persones majors visquen
en residències potser no és la millor opció, caldria
humanitzar més aquestes activitats i prioritzar
l’atenció en les pròpies llars o en centres de dia. Pel
que fa a la neteja i la desinfecció, és un sector més
obert a la mecanització.
Segons vosté, com cal entendre la sostenibilitat?
Es tracta d’equilibrar els resultats econòmics, els
socials i els ambientals. Les empreses han d’assentarse en la creació de valor compartit, com estan fent

ja algunes multinacionals, una experiència que ha
arribat ací a petites i mitjanes empreses, també entre
el cooperativisme.
Hi ha activitats empresarials que es presenten com a
sostenibles de manera enganyosa...
L’economia circular és un model organitzatiu de
sostenibilitat corporativa, una de les maneres amb
què les empreses creen els tres tipus de valors
de què he parlat. A Europa més del 95% de les
empreses són pimes i hi ha experiències i models
de negoci en què tots guanyen. Però insistisc,
si no es donen els tres valors –economia, medi
ambient i persones– no podem parlar de models
sostenibles.
Què pot fer la Generalitat amb el Pla de Recuperació
i els fons europeus?
L’administració hauria de deixar de tirar tant de
confeti i arremangar-se. El canvi de model productiu
no s’ha de fer contra ningú, cal comptar amb tots els
actors socials, no es pot deixar a ningú fora per ser
crític o per pensar diferent.
Què pensa del decreixement pel qual aposten
sectors crítics de l’economia i l’ecologia?
No crec ni que el creixement siga una finalitat
en si mateixa ni que necessàriament hàgem
d’encaminar-nos cap al decreixement per a ser més
sostenibles. Les persones tenim molta capacitat
per a innovar en camps que abans ens semblaven
impossibles.
La veig escèptica en aquesta qüestió.
Probablement, experimentarem un creixement
lligat a les millores tecnològiques i això sí que
tindrà conseqüències en les relacions laborals. Si
eixes millores incrementen la productivitat, caldrà
augmentar els salaris i reduir la jornada laboral.
I si la productivitat no augmenta?
Aleshores el cost laboral unitari augmentarà i es
generarà encara més desocupació.
Llavors?
És una qüestió d’equilibris. Si som capaços de
reestructurar l’economia cap a models de negoci d’alt
valor afegit, hi haurà més productivitat.
És partidària d’una renda bàsica universal?
Ha d’existir una xarxa de seguretat que ajude a
qui ho necessite en un moment puntual, que evite
que ningú caiga. Però que haja de ser universal
no ho tinc tan clar. Les polítiques socials no són
Teresa de Calcuta, han d’encaminar-se a que la gent
s’empodere, que es pose en peu i torne a caminar
per ella mateixa. No és bo que tinguem una bossa
de gent exclosa de la societat o a mitjan camí de
l’exclusió de manera recurrent.
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TANQUEM
COFRENTS,

JA!

Central nuclear de Cofrents. Fotografia: Arcadio Oliver Atienzar

la decisió d’altres centrals semblants als Estats
Units que han anunciat el tancament abans de finalitzar
la seua llicència degut als elevats costos econòmics, la
pèrdua de contractes amb clients i els riscos d'accidents.
Un estudi de l'Institut d'Investigació Econòmica DIW
Berlin ha revelat que la inversió en una nova planta
d'energia nuclear de 1GW provoca pèrdues d’uns 4.800
milions d'euros. Front a la crisi climàtica, la mateixa
institució argumenta que les emissions de radioactivitat
i els riscos d’alliberament de radiació –Harrisburg,
Chernobyl, Fukushima– desqualifiquen la nuclear com
a alternativa neta: «La radioactivitat posa en perill els
humans i el món natural durant més d'un milió d'anys».

La renovació dels permisos de funcionament de les nuclears té conseqüències
greus per als éssers vius, el medi ambient i el territori. L'evident col·lapse
financer que provoca la indústria nuclear és també un altre motiu que explica
que es clausuren les centrals d’aquest tipus. Resulta insòlit que el govern
espanyol haja decidit prorrogar deu anys més la llicència d’explotació a
Iberdrola, la companyia propietària de la nuclear de Cofrents, a la Vall d’Aiora.
MANUELA LATORRE

L

a renovació dels permisos de funcionament de
les nuclears té greus conseqüències per als éssers
vius, el medi ambient i el territori. L'evident
col·lapse financer que provoca la indústria nuclear és
també un altre motiu que explica que es clausuren les
centrals d’aquest tipus. Resulta insòlit que el govern
espanyol haja decidit prorrogar deu anys més la llicència
d’explotació a Iberdrola, la companyia propietària de la
nuclear de Cofrents, a la Vall d’Aiora.
L'allargament de la vida de les centrals nuclears
ha sigut negociada per la ministra per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, amb les
empreses de l'oligopoli elèctric i sense comptar amb la
participació ciutadana. Finalment, el govern ha resolt

concedir la renovació de l'autorització d'explotació de la
central nuclear de Cofrents fins l’any 2030, decisió que
ha comptat amb l’informe favorable, necessari però no
vinculant, del Consell de Seguretat Nuclear.
Cal recordar que el 29 de març de 2017, les Corts
Valencianes, amb una proposició no de llei iniciativa
del partits que conformen el Consell (PSPV-PSOE,
Compromís i Podem) van decidir tancar la central
nuclear de Cofrents. Les Corts també van rebutjar
l'eventual construcció en la planta d'un magatzem
temporal individualitzat al mateix temps que
reclamaven un canvi del marc normatiu per a activar la
implantació de les energies renovables.
L’única nuclear valenciana
L’ampliació temporal del funcionament de l’única
central nuclear del País Valencià contrasta amb

UNA TRANSICIÓ A UN ALTRE
MODEL, JUST I SOLIDARI
La Plataforma antinuclear Tanquem Cofrents,
en la qual participa Intersindical Valenciana,
ha esgrimit diverses raons per a exigir el
tancament de la central i la no renovació de la
seua llicència de funcionament.
■ El risc d'accident de les centrals nuclears
és molt elevat i augmenta si se’n prolonga
el funcionament. Els accidents poden
provocar milions de víctimes humanes i
mediambientals, autèntics ecocidis. La
central de Cofrents és vella i està molt
deteriorada. Dissenyada per a 25 anys,
es va connectar a la xarxa el 1984. La
fatiga dels materials és intensa, per les

dures condicions de pressió, temperatura
i radiació a les quals n’estan sotmeses les
peces, moltes insubstituïbles.
■ Amb la pròrroga del funcionament de la
central s'agreujarà la gestió dels residus
radioactius, molt perillosos. Fins a 2030
s’hi poden afegir entre 250 i 300 tones
de residus radioactius d'alta activitat i
sense caducitat, per als quals no hi ha
tractaments alternatius als existents.
■ La central de Cofrents és la major
consumidora d'aigua del País Valencià,
fins a 22 hectòmetres cúbics a l'any,
imprescindibles en un context de crisi

El 29 de març de
2017, les Corts van
decidir tancar la
central nuclear de
Cofrents
La radioactivitat
posa en perill els
humans i el món
natural durant més
d'un milió d'anys

Ciberatacs contra les nuclears
Un analista de seguretat informàtica va revelar el 2019
que diversos hackers havien aconseguit accedir com
a controladors a la central nuclear de Kudankulam,
a l'Índia. Aquestes vulnerabilitats o amenaces,
combinades amb una tempesta o un terratrèmol, eleven
el risc d’accident nuclear. Cal recordar que Cofrents està
emplaçat en terreny sísmic.
La nuclear de Cofrents té el mateix tipus de reactor,
el d'aigua en ebullició, que les centrals de
Fukushima i de Txernòbil, escenaris dels més greus
accidents (2011 i 1986, respectivament). A Fukushima,
un tsunami va causar falles en la planta i va provocar
l'alliberament de contaminació radioactiva en un
accident nuclear amb moltes víctimes humanes i efectes
en la biodiversitat i la destrucció del territori, amb
seqüeles que encara persistixen.
Per a saber-ne més:

Raquel Montón, Francesc J. Hernández (2017):
Txernòbil, Fukushima i la central nuclear de Cofrents.
València, Institució Alfons el Magnànim

climàtica. Necessitem l'aigua per a beure,
regar i mantindre un cabal ecològic en el
riu Xúquer.
■ Posar punt final a Cofrents significarà més i
millor treball, hi haurà més ocupació per a
les obres de desmantellament i es generaran
deu vegades més llocs de treball quan el
tancament permeta substituir l’energia
nuclear per d’altres més netes i segures.
■ Les energies renovables augmentaran la
nostra sobirania energètica. Es tracta de
fonts autòctones en recursos i en tecnologia
que generaran l’autosuficiència i la
independència energètiques.
■ La nuclear no és necessària, tampoc com
a energia de suport, i produïx un gran
impacte ambiental. Substituir-la per
altres energies renovables comportarà una
disminució en les necessitats d'urani i,
per tant, en els enormes danys ambientals
produïts per la mineria, l’extracció, la

purificació, la conversió, l’enriquiment i la
fabricació de combustible.
■ No es pot continuar beneficiant els
grans oligopolis elèctrics amb polítiques
neoliberals. Continuarem lluitant pel
tancament immediat de Cofrents i de totes
les nuclears, en defensa d’una transició
ràpida a un sistema elèctric net, democràtic
i socialment just i solidari.
■ Exigim un altre model basat en les
energies renovables que prioritze el
cooperativisme
energètic, de
producció i de
consum, les
No es pot
comunitats
continuar
energètiques i la
beneficiant els
inversió de les
grans oligopolis
administracions
elèctrics amb
públiques en
polítiques
aquest camp
neoliberals
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FONTESTAD CITRUS:
INDEFENSIÓ LABORAL I ABUSOS EMPRESARIALS

ESCLAVES A LA CARTA
E

l personal de Fontestad Citrus
SL, empresa enclavada a l’Horta
nord de València, es dedica a
l’emmagatzematge i la distribució de
taronges i altres fruites. El seu personal
està distribuït en quatre àmbits laborals:
oficina i serveis, planta, recol·lecció i
manteniment. La plantilla d'oficina i
despatxos treballa durant tot l'any en una
jornada de dilluns a divendres i dissabtes
alterns. En manteniment, l’horari és més
ampli però també més continu i permanent.
Pel que fa al personal de planta i de
recol·lecció, el 85% de la plantilla, hi ha
distints tipus de contractes però amb les
mateixes condicions: estar a disposició
de l'empresa de manera permanent, dia i
nit i durant tota la setmana, a través d’un
sistema de localització particular (telèfon
mòbil) que no se’ls exigix formalment
en la contractació ni és retribuït perquè
és una circumstància que no preveu el
conveni col·lectiu. No treballen 24 hores
continuades, però en qualsevol moment

aquestes persones poden ser avisades
perquè acudisquen a treballar. Cobren
només pel temps que treballen, no pel
temps que estan disponibles, i si per
qualsevol motiu no acudixen quan són
reclamades l’empresa els amenaça i pot
acomiadar-los.
Fa només unes setmanes, moltes
treballadores van sol·licitar que el dissabte
20 de març fora festiu, petició a què la
direcció va accedir. Però arribat aquest dia,
l'empresa les va avisar, per SMS, perquè
s'incorporaren al seu lloc de treball, només
unes hores després de l’inici de la seua
jornada habitual de treball. Davant la
incompareixença de les treballadores que
no havien vist el missatge en el seu telèfon
o que es trobaven fora dels seus domicilis,
l’empresa les va emplaçar a justificar
l’absència amb l’advertència que es
prendrien mesures per la falta d'assistència
al treball. El procediment empresarial va
estar consentit per l’organització sindical
majoritària en Fontestad.

ON ESTÀ LA INSPECCIÓ
DE TREBALL?
F

a més d'un any que la Inspecció de
Treball està desapareguda. No és que
no funcione, perquè és coneguda la
sobrecàrrega que patix per la tramitació de
molts ERTO a conseqüència de la pandèmia.
Però què hi ha de les reclamacions que s’han
presentat a la Inspecció per altres motius?
STICS ha instat més de 15 denúncies des
d’abans de l'inici de la pandèmia i no ha
rebut encara notícies sobre el seguiment
que ha d’haver practicat la Inspecció. Hi ha
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el cas d’una denúncia a una empresa sobre
un problema amb la seguretat i la salut per
la inactivitat en la prevenció de riscos, en
què la Inspecció va respondre en uns termes
incomprensibles, aliens al tema que es
denunciava. És només un botó de mostra que
posa de manifest que hi ha persones els drets
laborals de les quals podrien ser vulnerats de
manera impune. A què espera el Consell de
la Generalitat per a ampliar la plantilla de la
Inspecció de Treball?

GENEALOGIA FEMINISTA

LUCY
PARSONS, LA
PERILLOSA
DONA DE
HAYMARKET
Beatriu Cardona Prats
Intersindical Dones
L’1 de maig de 1886 s’inicià una vaga als
Estats Units i Canadà per a reivindicar
la jornada laboral de huit hores. La
secundaren quasi mig milió de treballadores
i treballadors, i en moltes grans ciutats
es van convocar
manifestacions
multitudinàries.
Cap al final d’una
Huit anarquistes
van ser condemnats d’elles, el dia 3 a
Haymarket Square
pels fets, alguns
(Chicago), una
amb l’única prova
bomba esclatà i la
d’haver fet un
parlament en l’acte policia va actuar
implacablement.
Qui va posar la bomba realment és una
qüestió debatuda, però huit anarquistes van
ser condemnats pels fets, alguns amb l’única
prova d’haver fet un parlament en l’acte.
Un dels que van ser executats era Albert
Parsons, editor i activista sindical la carrera

del qual no es pot entendre sense parlar de
la seua dona, Lucy Eldine González Parsons.
Lucy va nàixer a Texas, filla d’una
esclava afroamericana, però es definia com
a nativa americana i mexicana, en un cant
a la diversitat racial inaudit a l’època. Quan
s’establiren a Chicago, es va dedicar en
cos i ànima a lluitar pels drets de la classe
treballadora i de les dones, obrint la porta
que els sindicats admeteren dones negres a
les seues files i contribuint a l’organització
de les vagues per les huit hores i la marxa
en Haymarket.
Escrigué en revistes anarcosindicalistes,
fundà el sindicat Industrial Workers of
the World i va ser una oradora brillant
i inspiradora durant tota la seua vida.
Amb 80 anys, es va adreçar a vaguistes de
l’empresa hereva d’aquella que va emprar
sense escrúpols centenars d’esquirols en
1886. A Haymarket no va poder parlar.
Segurament això va salvar la vida a qui la
policia de Chicago va descriure com una
“dona més perillosa que mil manifestants”.

8M 2021: ELS CARRERS
SÓN NOSTRES
D

eia Simone de Beauvoir que qualsevol
crisi servirà per a retallar els drets
de les dones. Després d’un any de
pandèmia, semblava que ja havíem perdut
tots els drets possibles. Tenim menys feina
de qualitat (condicions laborals pitjors, més
complicacions per la conciliació familiar i
laboral) i més dificultat en l’accés a prestacions
(el treball sense contracte té sobre tot cara de
dona: i sense contracte, no tenim ni ERTO ni
atur). Moltes víctimes de violència de gènere
han passat el confinament a casa amb el
seu maltractador, que n’ha controlat tots els
moviments, incloent-hi eixir al carrer per a
denunciar-lo, acudir a una associació o marcar
el 016. Els tràmits han passat a ser telemàtics,
i els que són presencials requerixen una cita
prèvia feta també en línia: la bretxa social ha
engrandit la digital, que entrebanca l’accés
a serveis tan bàsics com el padró (necessari
per demanar ajudes, la targeta sanitària, el
permís de residència...). La precarietat i el risc
d’exclusió han augmentat de manera severa
entre les dones, acarnissant-se en les més
majors i en les més joves.
Però no. Els dies previs al 8M el
focus mediàtic no estava ací, sinó en la
criminalització del moviment feminista.
Aquest moviment que durant quasi tres
segles ha fet avançar a les dones i, com a

conseqüència, a tota la humanitat. En lloc
de dedicar el temps a parlar de tot allò
que ens ocupa, ens preocupa, ens oprimix
i ens pot alliberar, hem hagut d’explicar
per què podíem i devíem eixir al carrer a
reivindicar-nos. Què preteníem, escampar
el virus? Que no havíem tingut prou avís
amb la denúncia (arxivada) que l’ultradreta
va fer al 8M del 2020?
Està clar que cal respectar les mesures
sanitàries: les dones en som especialment
conscients, en tant que expertes a cuidar.
Però no. El que realment es qüestionava no
era el dret de
manifestació i
concentració –al
País Valencià,
n’hi ha hagut
La precarietat i el
quasi 900 actes
risc d’exclusió han
en els darrers
augmentat entre les
12 mesos–, sinó
dones, acarnissant-se
que fórem les
en les més majors i en
dones les que ens
les més joves
visibilitzàrem.
Aquest Dia Internacional de les Dones,
per tant, ha esdevingut un símbol contra el
feixisme, que ens vol callades i tancades, i
també un advertiment per al futur: les dones
no donarem un pas enrere i eixirem al carrer
sempre que siga necessari. Li pese a qui li pese.
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STM FORD ALMUSSAFES

INTERSINDICAL LGTBI+

LLEI TRANS: DEUTE
SOM EL PRESENT I
HISTÒRIC O ESBORRAT
HEM DE SER EL FUTUR! DE LES DONES
ALMUSSAFES ÉS ARA MATEIX
LA FACTORIA LÍDER DE FORD A EUROPA

PACO GONZÁLEZ

E

ls fets demostren que cap altra factoria
europea de Ford produeix més de dos
vehicles (Focus i C-Max a Saarlouis,
EcoSport i Puma a Craiova, i Fiesta a Colònia),
com ho fa Ford Almussafes, on fabriquem cinc
models (Galaxy, S-Max, Mondeo, T. Connect
i Kuga), amb múltiples versions diferents de
cadascun d'ells. Aquesta fita és possible gràcies
a uns equips molt competents en enginyeria,
però sobretot a una plantilla amb una formació,
disposició, versatilitat i capacitat inqüestionables.
Els fets demostren igualment que som líders
i referents en qualitat i versatilitat, però també
en productivitat. I tot això amb el millor nivell
de qualitat final del producte.
Els fets demostren que en quatre dècades i
mitja de vida, Ford Espanya ha acumulat guanys
multimilionaris. La factoria valenciana suma
beneficis rècord des de 2004, malgrat les pèrdues
que la companyia ha patit a Europa i els
privilegis que mantenen centenars de gerents i
altres responsables de l’empresa. Mentrestant, la
plantilla, els autèntics responsables de l'èxit de
Ford-Almussafes, ha vist retallats salaris i drets.

Tot i ser la millor planta de Ford a Europa i una
de les líders mundials en el sector, fa temps que
estem farts que la direcció ens menystinga i ens
falte al respecte. Eixa és la sensació que ara sentim.
És injustificable que, malgrat els resultats
exitosos que ens avalen, tant la direcció de
la factoria valenciana com la global guarden
silenci i no comprometen uns productes i una
càrrega de treball que permetrien resoldre la
incertesa en què vivim. És injustificable que els
responsables no responguen a les reiterades
peticions que en aquest sentit els ha formulat
l’STM i altres d'organitzacions sindicals.
Durant els últims cinc anys, la resposta
empresarial a l’esforç i els èxits aconseguits per
la nostra plantilla a València, s’ha manifestat,
entre maig i desembre del 2020, amb retallades
en salaris i drets, més d'una desena d'ERTO i
prorrogues d'ERTO, amb pèrdues salarials del
20%, i un ERO per a 350 persones.
I ara, com a pagament pels nostres serveis,
l’empresa ens planteja una mena de «regal»
de Falles i Pasqua. Ni més ni menys que
un ERO per a 630 persones més. I per si
fóra poc, la patronal diu que les condicions
d'eixida de l’empresa difícilment podran ser
idèntiques a les de l'ERO de 2020.

UNITAT I FERMESA, LES MILLORS FERRAMENTES
L’STM sempre acudeix a les instàncies de
negociació amb la millor de les voluntats
i la disposició a arribar a acords. Davant
l’agressió que suposa l'ERO a 630 companys
i companyes, el sindicat ha expressat els que
considera que són eixos prioritaris:
■ Unitat sindical. «Ens comprometem
a redoblar esforços en pro d’un front
unitari, un fet que ens reforçarà
col·lectivament en benefici de tota la
plantilla».

■ Cap acomiadament. «Buscarem
alternatives a l'ERO. L'empresa ha de
fer una oferta suficient i amb garanties
perquè les eixides siguen voluntàries i no
traumàtiques».
■ Inversions. «La companyia ha de
garantir inversions i productes suficients
–vehicles i motors– per a assegurar
l'ocupació i el futur de la factoria
valenciana».davant la repressió que
exercix l'ocupant marroquí.

JEY OROZCO

A

l’estat espanyol, per la llei «de
vagos y maleantes» (LVM) i la
de perillositat social (LPS), ﬁns
a 1978 ser homosexual era un delicte
castigat amb penes de presó o reclusió en
camps de concentració com el de Tefia
(Fuerteventura). També hi havia presons o
mòduls especials on es recloïa les persones
homosexuals, com la Model de Barcelona,
la de València o la de Carabanchel, amb una
3a planta coneguda com «el Palomar», des
de la qual alguns presos es llançaven per a
llevar-se la vida. Les persones transsexuals, a
més de represaliades, van ser invisibilitzades
o tractades com a homosexuals per un
règim incapaç de distingir entre orientació i
identitat sexual.
Quant a la seua consideració social,
la transsexualitat era completament
desconeguda i aquestes dones eren vistes com
a homes travestis als quals els agradava vestirse de dona i imitar el prototip més exagerat
de la feminitat. Del transsexual masculí poc o
res se’n sabia.
No és estrany que les primeres
reivindicacions posaren l’èmfasi a diferenciarse d'homosexuals i travestis, un procés lògic
per a la construcció d'una organització social i
la reivindicació d’una identitat col·lectiva.
Feministes pels drets de les persones trans
El govern espanyol ha presentat un
polèmic esborrany de Llei Trans per
a protegir i promoure els drets de les
persones transgènere, un document que
incorpora diversos procediments mèdics i
drets que fan referència al col·lectiu trans.
El punt més rellevant és l’anomenada
“despatologització de la transsexualitat”,
deixar de considerar-la una malaltia,

d'acord amb les polítiques de l'Organització
Mundial de la Salut.
El projecte de Llei Trans també inclou
l’assistència mèdica per als processos de canvi
de sexe (tractament hormonal, cirurgies...) i
bonificacions a les empreses que contracten
persones transsexuals, per a facilitar-ne
l’accés al món laboral.
No obstant això, una part del col·lectiu
feminista insistix que el nou text suposa
una reculada en les polítiques d’igualtat i
afirmen que equipara els drets de les persones
transgènere amb els drets de les dones i que
pot esborrar tot el que ha assolit la lluita
feminista. En canvi, el col·lectiu trans defensa
que, com a dones, les trans han de poder
accedir als mateixos drets.
Sexe vs. gènere
Bona part de les controvèrsies derivades sobre
la llei trans són degudes al debat sobre dos
conceptes clau del feminisme: sexe i gènere. El
sexe és una condició biològica que se'ns assigna
quan naixem i ve determinat pels genitals: sexe
masculí o femení. D'altra banda, el gènere es
considera una
construcció social
fonamentada en
les expectatives i
La llei és necessària
característiques
per a erradicar
que la societat
la transfòbia,
assigna a cada
despatologitzar
sexe.
la transsexualitat
Aquesta llei
i permetre
arriba amb
l'autodeterminació de
més de 15 anys
gènere, reivindicacions
històriques del col·lectiu de retard i és
necessària per
a erradicar la transfòbia, despatologitzar la
transsexualitat i permetre l'autodeterminació
de gènere, reivindicacions històriques del
col·lectiu per a acabar amb els insultants
requisits mèdics que fins ara s’exigixen.
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STEPV
EDUCACIÓ SUPRIMIX ELS SPE DESPRÉS
DE MÉS DE 30 ANYS DE SERVEIS

CAL MANTINDRE
ELS SERVEIS
PSICOPEDAGÒGICS
ESCOLARS
Sense previ avís, la Conselleria va plantejar en gener un decret
d’orientació educativa pel qual se suprimixen els Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE). El professorat d’Orientació educativa
que hi treballa s’integra en els col·legis d’infantil i primària.
Protesta dels SPE davant la Conselleria

L’

actitud de la Conselleria ha provocat el
rebuig de les professionals que treballen
en els SPE, que s’han mobilitzat amb
el suport del Sindicat per a manifestar la seua
oposició ferma tant a les formes emprades per la
Conselleria com al fons del decret d’Orientació.
Els SPE estan formats per professionals
docents de les especialitats d’Orientació
Educativa i Audició i Llenguatge, a més de
personal no docent de treball social. D’estructura
comarcal, els SPE oferixen els serveis als
centres educatius en tot allò relacionat amb
l’orientació i l’atenció de les necessitats educatives
de l’alumnat. Assessoren el professorat,
elaboren informes, es coordinen amb altres

serveis de l’administració i constituïxen un
centre de recursos amb una mirada comarcal,
interdisciplinària i interprofessional. És un model
que fa més de trenta anys que funciona.
Sense avís previ, la Conselleria va plantejar en
la Mesa Sectorial d’Educació del mes de gener un
decret d’orientació pel qual se suprimixen els SPE
i proposa que el professorat d’orientació s’ubique
en els centres d’infantil i primària, en la plantilla
dels quals no existix aquesta figura (els centres de
secundària sí que disposen d’aquest personal).
Per a substituir els SPE, l’administració
crea dues estructures noves, una formada
pels instituts, amb els centres de primària
adscrits, i una altra de caire supracomarcal

per a atendre casuístiques d’alumnat més
complexes. Es tracta d’estructures micro (ni
tan sols d’àmbit local) i macro (més enllà de la
comarca), però se suprimix la més pròpia del
nostre territori: la comarca.
STEPV, juntament amb tres organitzacions
de la Mesa, va rebutjar la proposta perquè la
Conselleria no havia justificat documentalment
la necessitat de suprimir els SPE, àmbits amb
funcions que el sindicat considera necessaris.
La contraproposta sindical va ser un model
mixt: mantindre els SPE i, alhora, dotar els
centres d’infantil i primària del professorat
d’orientació necessari, com s’ha fet a les Illes
Balears. La supressió dels SPE suposa, a més,

STAS
LA SENTÈNCIA DEL TJUE OBRI UNA VIA
DE SOLUCIÓ PER AL COL·LECTIU

INTERINS, UNA
ESPÈCIE A EXTINGIR?
E

l mes de març de l’any 2020 es va publicar
la sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea (TJUE) que marcava
u n abans i un després davant la situació que
patix un nombre important d’empleades i
empleats públics de totes les administracions.
La sentència requeria als tribunals aplicar
la Directiva Europea en sanció de l’abús de
temporalitat.
Les xifres són esfereïdores: hi ha vora de
650.000 persones interines i interins al conjunt
de les administracions públiques, quasi el
30% del personal públic amb una antiguitat
pròxima als 10 anys de mitjana. Vora el 70% del
col·lectiu es troba feminitzat, amb molt poques
alternatives d’ocupació per la seua condició
i edat. Són persones que han dedicat els
millors anys de la seua vida laboral al servei de
l’administració i que ara per ara tenen un futur
incert provocat per l’allau de convocatòries.
Des que es va publicar la sentència del
TJUE cada dia pren més força un moviment
de treballadores i treballadors interins, els
drets laborals dels quals estan afectats pel
que la sentència declara en frau de llei a

l’administració, una situació que constituïx un
abús de la temporalitat.
La crisi econòmica iniciada fa una dècada no
ha servit per a canviar aquesta situació en què
bona part del personal interí es troba víctima
de l’immobilisme i la manca de convocatòries.
Amb el suport dels tres sindicats majoritaris,
l’administració va enllestir en el seu moment un
mal anomenat «procés de consolidació», que
en la pràctica suposava el major ERO encobert
de la història de l’administració. Es permetia
rejovenir la plantilla a l’hora que s’abaratia el
cost del personal en substituir-lo per persones
sense antiguitat.
Per a reparar aquesta situació, de la qual són
responsables diferents governs, l’administració
disposa de distintes alternatives. Algunes forces
polítiques han donat suport a persones en
frau de llei que són conscients de la precarietat
laboral existent i han iniciat un camí que passa
necessàriament per una reforma legislativa que
permeta consolidar la plantilla actual sense
qüestionar la normativa en vigor. És un horitzó
d’esperança, la materialització del qual dependrà
de la voluntat política de qui pot exercir-la.

“

Cada dia pren més
força un moviment
d'afectats pel que la
sentència declara
en frau de llei a
l’administració

la retallada de places d’Audició i Llenguatge
perquè aquest personal sí que té places creades
i ocupades en els centres d’infantil i primària,
a diferència d’orientació que es podran
recol·locar en els col·legis.
La Conselleria d’Educació va rebutjar la
proposta sindical, sense possibilitat de debatre-la
en meses posteriors.
Una normativa important que afecta tot el
sistema educatiu se suprimix després de trenta
anys de serveis i s’aborda sense previ avís a les
organitzacions representatives del professorat
en dos meses sectorials, sense cap documentació
justificativa ni voluntat d’estudiar amb temps les
propostes plantejades pel sindicat majoritari.
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ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA
car d’una aventura es tracta. Dos hores d’avió,
mitja d’autobús carregats de maletes i bosses,
un recorregut laberíntic per l’estació de Bolonya
atestada de gent, procurant no perdre de vista
a la resta de l’expedició, dos hores a bord d’un
tren ple de persones que tornen del treball –sort
que Andrea, el responsable italià, els ha reservat
seients–, un darrer autobús a l’estació d’Ancona i,
ja en el destí, una rampa de mig quilòmetre fins a
arribar a l’alberg on s’allotjaran.
Janire guarda d’aquesta primera aventura, capaç
de desencoratjar a més d’un, un bon record perquè
li ha permés conéixer noves persones i estrényer
lligams amb la resta de companyes i companys amb
què conviurà en una habitació àmplia (per a tres
persones), un menjador amb unes precioses vistes
sobre Ancona i la nevera i la cuina que haurà de
compartir. Ho viu tot com una oportunitat, una forma
d’adquirir experiència.
Després dels dies d’acomodació lingüística i
cultural, quan li anuncien que no podrà fer les
pràctiques en l’empresa d’aire condicionat prevista
(és xica i sols hi ha una empresa de nàutica que
està disposada a rebre-la), està animada. Sap que la
branca que ha triat està molt masculinitzada, però
ho viu com un repte, una ocasió de demostrar que
és tan capaç com els companys de fer la feina. Està
disposada a demostrar-ho.

Janire Tello Huertas, IES Eduardo Merello, Sagunt, Camp de Morvedre

JANIRE,
LA XICA DEL CARTELL
RAMÓN TORRES

“C

uando te dejas fluir y la corriente te lleva justo
al lugar perfecto, significa que el viento sopla a
tu favor i debes aprovecharlo...
Muy contenta de que tantas empresas me hayan
rechazado por ser mujer y mecánica, así he podido
valorar mejor a aquellos que sí me han acogido y
sí que me han valorado por mi trabajo y no por mi
sexo”. Això deia Janire en finalitzar les pràctiques
Erasmus, unes paraules que encarnen l’esperit
dels joves que veuen Europa no com un exili sinó
com una oportunitat. Per això l’Escola Sindical va
triar Janire per a il·lustrar el cartell de les beques
Erasmus d’enguany.
Janire Tello Huertas viu amb sa mare al Port de
Sagunt i té 18 anys. No ha eixit mai del territori
espanyol. En acabar l’ESO amb bones notes,
intenta traure’s el batxillerat. Però prompte se
n’adona que no. Li agrada manipular, arreglar
coses i la seua vitalitat s’acomoda malament
amb el treball intel·lectual i preferix provar en la
formació professional. I per què no fer-ho amb la

mecànica, que li agrada? Sí, això és de xics, diuen,
però a sa casa no n’hi ha, i ella se les apanya molt
bé arreglant tots els desperfectes i aparells de la
família. Així que, a mecànica. Clar que alguns
potser la miren malament, però la majoria no
sols no se n’incomoda sinó que, de vegades amb
paternalisme, l’acullen molt bé, “em mimen una
mica”, diu ella. I això no li desagrada.
Un Erasmus italià
Un dia s’assabenta que s’oferixen unes beques
Erasmus amb un mes de pràctiques a l’estranger.
A sa mare no li agrada massa viatjar, quan ixen de
casa no solen anar massa lluny. Però a Janire sí que
li agrada, vol viure noves experiències, ha decidit
lluitar perquè la beca siga per a ella. Li tocarà
competir amb els companys, però això no li fa por.
Finalment, és seleccionada.
Janire i un company de l’institut Eduard
Merelló de Sagunt completaran la llista de
quinze persones que es trobaran a l’aeroport de
Manises. Els responsables de l’Escola Sindical
els ajuden a facturar l’equipatge, els donen les
darreres instruccions i comença l’aventura,

Un dia Janire
s’assabenta que
s’oferixen unes beques
Erasmus amb un
mes de pràctiques a
l’estranger
La branca que
ha triat està molt
masculinitzada, però
és una ocasió de
demostrar que és tan
capaç com els seus
companys
Un taller de mecànica
en el port d’Ancona
(Italia) sap que a
València l’alumnat
d'FP està molt
preparat

De mecànica a nàutica
En arribar al taller de nàutica, hi ha xics italians de
pràctiques que netegen vaixells i agranen el taller.
El primer dia, ella també ho fa. Com que acaba
d’arribar, ho accepta, però no està disposada a
passar un mes amb un drap en la mà i una granera
en l’altra.
En acabar jornada, li diu al cap del taller que no ha
vingut a això i des de l'endemà la posen en contacte
amb els motors nàutics. Poc després comenta la
situació amb els companys i els empenta que també
reclamen. Però, sorprenentment, li contesten que
preferixen quedar-se netejant, una tasca de menor
responsabilitat. Janire està molt més preparada que
ells. Sabia que la preparació tècnica de l’alumnat
espanyol era superior a la d’altres països, ho havia
comprovat de primera mà. Així, quan un dia el
cap del taller soldava, mentre uns altres estudiants
guardaven una distància respectable, ella no va tindre
por d’acostar-se i ajudar el soldador, amb l’ajuda
amable de la resta de treballadors i la mirada sorpresa
dels clients.
«Una feina per a xiques»
Va passar el temps i es va acabar el mes de
pràctiques. De tant en tant sentia com algun
proveïdor, client o visitant s’estranyava de veurela bruta amb greix de motor: «no era feina per a
xiques». El cap del taller sempre responia que tant
de bo si una majoria de xics ho fera tant bé com ella.
Mentre, a la residència, les amistats anaven
refermant-se i es formaven grupets que s’ajuntaven
a l’hora de menjar o d’eixir al poble, o a preparar
alguna excursió per al cap de setmana. No eren
unes relacions obligades per la proximitat d’origen
sinó més en funció de les persones amb què estaves
a gust. Gràcies a això Janire viu noves experiències
vitals: coneix un altre país, uns costums, una llengua
i unes persones que se n’ixen totalment del seu
entorn habitual.
I quan arriba el final del mes els temors i els neguits
inicials es tornen plors perquè s’acaba una experiència
meravellosa que mai haguera viscut fora del seu
institut, membre del consorci de la Melchor Botella.
«Aquesta experiència marca un abans i un
després», afirma Janire, «ja no puc tindre mai més
la mateixa mirada cap a la gent de fora, cap a altres
costums, llengües, països. Només puc agrair haver-ho
viscut».
Les conseqüències de l’estada a Itàlia de Janire
van més enllà. Un taller de mecànica en el port
d’Ancona sap que a València l’alumnat de Formació
Professional està molt preparat. Una xica –potser
tant bona mecànica o més que un home– els ha
demostrat que és una bona professional. Janire
té ganes de seguir estudiant i de viure noves
experiències com aquesta.
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CÓMO SER ANTICAPITALISTA
EN EL SIGLO XXI

I ARA JO QUÈ FAIG?
COM VÉNCER LA CULPA
CLIMÀTICA I PASSAR A L’ACCIÓ

LA RENTA BÁSICA
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

DESDE LA TRINCHERA.
MICROBATALLAS FEMINISTAS

Los libros de la Catarata, Madrid 2021, 190 pàg.

Catedral, Barcelona 2021, 176 pàg.

El president de la Red Renta Básica i editor de
Sin Permiso, coincidix amb la Basic Income
Earth Network a definir la renda bàsica
com una «assignació monetària, individual,
incondicional i universal». El professor de la
UB Daniel Raventós tracta de respondre a
moltes de les qüestions relacionades amb la
filosofia política, l’economia i la política que
aquesta proposta planteja: és justa? És factible,
econòmicament? Què aporten els debats
feministes a la fonamentació sobre la renda
bàsica? Per què hi ha sindicats refractaris a
aquesta iniciativa? Esquerres i dretes, en parlar
de renda bàsica, parlen del mateix?

Com indica la jove redactora de l’edició
valenciana d’elDiario.es, aquestes pàgines
reunixen «un conjunt de vivències que duen
allò personal a allò polític, allò domèstic a
l’espai públic». La rebel·lia de Laura Martínez
naix de la incomprensió i la impotència que li
provoca «que et diguen que les coses són així,
que on vas tan guapa o per què no t’arregles
una mica més, estaries més guapa amb uns
quilos menys o per què no fas alguna cosa més
femenina». Guanyar les «microbatalles» a les
aules, els bars, les trobades familiars o l’oficina
de treball són, ens advertix la periodista,
passos decisius per a guanyar la guerra.

Akal, Madrid 2019, 192 pàg.

Bàsics Sembra, València 2021, 168 pàg.
«D’ell vaig aprendre tot el que sé sobre
teoria de les classes socials i, sobretot, que el
compromís polític mai ha d’estar renyit amb el
rigor intel·lectual, la generositat hermenèutica
i la imaginació sociològica». Són paraules
del prestigiós filòsof César Rendueles sobre
l’autor, del qual aquest és el seu manifest
pòstum. Què té de dolent el capitalisme i com
podem canviar-lo? Per què aquest sistema,
que provoca tant de patiment humà, amenaça
de dinamitar el futur ecològic del planeta?
Aquesta obra d’una de les figures intel·lectuals
de les darreres dècades és una guia ben útil
per a avançar cap a una altra societat millor.

Els mitjans ens sacsegen amb notícies alarmants
i confuses relacionades amb la crisi climàtica,
un dels grans reptes a què ens enfrontem cada
dia. Les abundants informacions i missatges
apocalíptics sobre fenòmens meteorològics
imprevistos i catàstrofes ambientals,
entre d’altres, poden provocar la culpa i la
desorientació entre bona part de la ciutadania.
Aquestes pàgines, amb una orientació didàctica,
comprensible i desculpabilitzadora, faciliten
claus per a entendre l’arrel del problema i
propiciar respostes col·lectives, crítiques i
fonamentades. Perquè el canvi, necessari i
possible, s’ha de fornir des de baix.

RITMES D'ARA I ACÍ

LA SAMARRETA
VICENT XAVIER CONTRÍ

E

nguany es tancarà l’any Ovidi, celebrat
malgrat els entrebancs generats per
la pandèmia i amb una notable presència
mediàtica i diferents concerts. S’han complit
25 anys de la mort de l’artista d’Alcoi i
l’efemèride no ha passat desapercebuda
ni per part dels músics, ni per part de les
administracions i col·lectius culturals que han
apostat per recordar la seua figura.
De l’actor i cantant se n’ha parlat molt i
des de tots els àmbits d’expressió cultural que
va conrear. Potser, en aquest número paga la
pena tornar a recordar i recomanar una de les
primeres cançons que va escriure i que continua
vigent: “La samarreta”. Montllor era fill de la
classe obrera i va créixer treballant des de xiquet
en un fum d’oficis. Per això, en moltes de les

seues lletres van quedar reflectides les seues
idees empeltades d’ironia, poesia i teatralització.
La samarreta es va editar per primera vegada
l’any 1977 dins del disc De manars i garrotades
(Edigsa). Una simple lectura dels versos es pot
interpretar com un resum biogràfic del seu
caminar per la vida: Jo soc fill de família molt
humil. / Tan humil que d'una cortina vella / una
samarreta em feren: vermella. (...) Potser uns
altres en les meves circumstàncies, / ja haguessin
canviat de samarreta. / Però jo, que m'hi trobo
molt bé amb ella. / Perquè abriga, me l'estime, / i
li pregue que mai no se'm faça vella.
La samarreta ha sobreviscut cinc dècades
i ha tingut versions per a tots els gustos. Així,
per a les generacions més recents, apunte cinc
“samarretes” perquè les gaudiu: Feliu Ventura,
Cesc Freixas i Pau Alabajos, i dues bandes de
mestissatge, Sva-ters i El Diluvi.
Ovidi Montllor s’ha convertit en un
referent, després que en bona part de la seua

vida fos marginat pel públic del
seu propi país. Una explicació
que ja va argumentar el crític
Josep Vicent Frechina: “La
vigència actual d’Ovidi Montllor
es recolza, per això, sobre una
reivindicació de la seua figura
cívica: la fidelitat als seus
principis, la seua visceralitat
davant les injustícies, la seua
posició sempre incòmoda i
desafecta al sistema. Ovidi
ha esdevingut, així, una icona
d’autenticitat i rebel·lia que el
valencianisme i el catalanisme
polític enarboren amb orgull”.
Passa el temps i la música i les
lletres d’Ovidi són cada vegada
més conegudes. I tot més enllà del
símbol en el qual s’ha convertit.
Tindrem més samarretes, segur.
EN PANTALLA

LA DESOLACIÓ DE L’ABSÈNCIA
ANE
Director: David P. Sañudo
Guió: David P. Sañudo, Marina Parés
Fotografia: Víctor Benavides
Repartiment: Patricia López Arnaiz,
Jones Laspiaur, Mikel Losada
Any: 2020

BEGOÑA SILES OJEDA

E

l director d’aquesta pel·lícula premiada
explica que tots els seus projectes tenen
de manera simultània «un context històric
concret i una cosa molt íntima”. Ane, l’òpera
prima de David P. Sañudo, mostra amb
intensitat dramàtica aquest aspecte, en relatar

un esquinçador conflicte familiar travessat
subtilment per un conflicte sociopolític.
La pel·lícula se situa a Vitòria en 2009
–dos anys abans que ETA abandonés les
armes definitivament–, amb el rerefons
dels sabotatges que grups antisistema i
anticapitalistes, amb el suport de l’organització
armada, realitzen contra la constructora
Zadorra, empresa responsable de les obres del
tren AVE, que ha d’enderrocar determinats
edificis i desnonar-ne els propietaris.
Sañudo mostra la kale borroka amb la
mirada distant d'un reporter gràfic que deixa
clar que l’autèntic drama de la història no són els
aldarulls del carrer, sinó el conflicte íntim que
viu la família, els danys emocionals d’una filla i
una mare, Ane i Lide, interpretada per Patricia
López Arnaiz, Goya a millor actriu protagonista.
La intensitat de l'estrall està continguda en
les seqüències dels desdejunis que Lide pren

desesperada sense la filla i on Sañudo reflectix
amb serenitat expressiva la desolació de l’ama
(mare, en èuscar).
La trama de la pel·lícula s'inicia
quan Ane desapareix uns dies i sa mare,
desolada, inicia la cerca de la filla amb
l’ajuda del seu marit. El succés serà l'inici
d’un calvari per a una mare que descobrix
que Ane participa de ple en la kale
borroka. La perplexitat, la incomunicació,
la incredulitat, l’atordiment, la negació o la
incomprensió li deixaran petjades en el cos
i l’ànima.
Amb una precisió narrativa i estètica
magistral, Sañudo ens mostra els sentiments
íntims de mare i filla. El crit ferit d'Ane en
pronunciar “ama” i el lament de Lide quan
crida “Ane” engendren una compassió tan
intensa que el dolor d'ambdós aconseguix
diluir tot el rerefons polític i social.
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Antoni Miró: Bici-mural (2009)

HUIT EIXOS PER A
LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL
A

l’Estat espanyol, la població amb risc de
pobresa o d’exclusió social representa un
26,1% del total mentre que el 10% de les
persones amb més recursos acumulen vora del 50%
de la riquesa (2019). Amb la crisi del 2020 i amb
unes previsions de creixement de l’atur de fins al
24%, la sanitat pública ha hagut de fer front a les
descomunals necessitats assistencials. Però hi ha qui
ara, per a accedir als fons extraordinaris europeus de
reconstrucció, pretén imposar com a condició prèvia
la flexibilització del mercat laboral, la reducció de la
despesa pública i la baixada de la pressió fiscal.
Intersindical Valenciana aposta per arraconar aquests
postulats neoliberals i reivindica amb més força que
mai un Estat Social al qual li exigim més capacitat
per a regular la vida econòmica. Els poders públics
han de liderar la transició cap a un altre model
econòmic autosuficient, diversificat, competitiu,
sostenible i respectuós amb les condicions laborals
de les treballadores i els treballadors. Hem d’alçar la
veu per a prioritzar la reconstrucció social i posar la
recuperació econòmica al servei de les persones. Per
a donar suport a unes polítiques de transformació
oposades al neoliberalisme, plantejarem un procés
de mobilitzacions àmplies, unitàries i transversals al
voltant de huit eixos bàsics i irrenunciables.
1. Un altre model de relacions laborals
Derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012 i
modificació de l’Estatut dels Treballadors, per a ampliar
les garanties laborals i reduir la jornada de treball.
Actualització del salari mínim interprofessional fins
als 1.200 euros mensuals. Un altre model d’empresari
responsable i compromés amb la plantilla i l’entorn social.
L’economia se sustenta en tres pilars imprescindibles:
els mitjans de producció (empreses), la força del treball
(treballadores i treballadors) i la societat (consum). Cal
transformar el model productiu i substituir l’excessiva
dependència del sector serveis –baixa qualificació de la
força de treball, contractació precària i temporalitat–
per un altre model amb una mà d’obra qualificada,
generadora de valor afegit, estable, ben retribuïda, amb
unes condicions de treball segures i saludables.

2. Perspectiva de gènere, sistemàtica i transversal
Entre molts altres greuges laborals, les dones tenen
taxes d’atur més altes, els índexs d’ocupació més baixos,
els salaris inferiors i patixen riscos laborals mal avaluats
i previnguts, diferències que han augmentat amb la
pandèmia. Ara són encara més essencials les feines
per a cuidar-nos i nodrir-nos, per a subsistir: salut,
alimentació, atenció a majors i vulnerables... Cal una
autèntica política feminista que pose el sosteniment de
la vida i la corresponsabilitat en el centre de tot.
3. Protecció i empoderament social
Els recursos públics han de destinar-se a la protecció
i l’empoderament dels col·lectius més vulnerables
i els precaritzats. Condicions d’accés a pensions
dignes actualitzades anualment i reformar l’actual
model residencial. Derogació de les reformes de les
pensions de 2011 i 2013: edat màxima de jubilació
forçosa, còmput del temps de cotització i terminis de
quantificació. Millora de l’import mínim de les pensions
i substitució de l’indicador públic de renda d'efectes
múltiples (IPREM) pel salari mínim interprofessional
(SMI) com a indicador del càlcul de les prestacions
no contributives. L’ingrés mínim vital (al País
Valencià, «renda valenciana d’inclusió») és insuficient.
Establiment d’una Renda Bàsica Universal que, sense
alterar les prestacions existents, reduïsca la pobresa i
exclusió social i eleve el nivell de renda de les classes més
desafavorides.
4. Més i millors serveis públics
Els serveis públics són essencials per a garantir l’estat
de benestar i fer efectiva la igualtat d’oportunitats.
Desmuntatge del discurs neoliberal, les polítiques de
retallades i de desmantellament dels serveis públics.
Reversió al domini públic de serveis privatitzats o
concertats, amb una gestió fracassada i dignificació
de la funció pública. Convocatòria de processos que
garantisquen la consolidació del personal interí i el seu
accés a la condició de funcionariat de carrera, estatutari
fix o laboral fix (jurisprudència del TJUE).
5. Un altre model productiu
La reindustrialització ha d’apostar per criteris
d’investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i),
per a dotar el nou model productiu de més valor afegit

“

Prioritzar la
reconstrucció social i
posar la recuperació
econòmica al servei de
les persones
Transformar el
model productiu i
substituir l’excessiva
dependència del
sector serveis per un
altre model
Una banca pública
perquè particulars,
empreses i
institucions hi puguen
accedir amb crèdits
assequibles
Canviar en els
hàbits de mobilitat:
vianants, vehicles
no contaminants,
transport públic,
bicicleta, ferrocarril...

i d’una força del treball qualificada, estable i amb
condicions laborals dignes. Abandó del creixement
pel creixement: sostenibilitat econòmica. Impuls a la
incorporació plena a l’era digital, impuls a l’economia
social i foment de la investigació. Constitució
d’empreses públiques o intervenció de les existents:
farmacèutiques, laboratoris i de material estratègic
(sanitat, energia, banca, gestió integral de l’aigua, etc.).
6. Reforma fiscal i financera
Provisió als poders públics de recursos financers per
a implementació de les polítiques i redistribució de la
renda. Establiment d’una càrrega fiscal amb criteris de
proporcionalitat, progressivitat i adequació a la capacitat
econòmica de les persones contribuents. Combat al
frau fiscal amb una Inspecció Tributària adequada per
a aflorar l’economia submergida, perseguir la fuga de
capitals, combatre el dumping fiscal i establir un sistema
impositiu progressiu. Desaparició dels privilegis de les
grans corporacions econòmiques, creació d’una banca
pública perquè particulars, empreses i institucions hi
puguen accedir amb crèdits assequibles.
7. Medi ambient
Impuls d’una llei valenciana del canvi climàtic i
transició ecològica. Infraestructures ecològiques.
Economia local i de proximitat. Sobirania alimentària
i ecològica. Conservació i protecció de tots els entorns
naturals. Ciutats sostenibles, amables i humanes:
canvi en els hàbits de mobilitat urbana i interurbana:
vianants, vehicles no contaminants, transport públic,
bicicleta, ferrocarril, intermodalitat, reducció de la
velocitat i el soroll. Transició energètica cap a energies
netes, no als combustibles fòssils i l’energia nuclear.
Activitats econòmiques sostenibles. Gestió de residus,
economia circular amb pla de residus zero: reducció,
reutilització, reciclatge, recuperació i reparació de
materials i energia.
8. Un altre concepte d’estat
Un estat que prioritze les persones i l’interés general per
davant dels interessos de les minories i els poders fàctics.
L’estat democràtic ha de recuperar espais de sobirania
amb polítiques transformadores. Aprofundiment en la
descentralització política i administrativa, traspàs de
més competències legislatives i de gestió als governs
territorials. Evolució de l’estat des de la verticalitat cap a
l’horitzontalitat, atenció als principis de cogovernança,
coordinació, col·laboració, confiança mútua i solidaritat
interterritorial.

Per a saber-ne més:

Propostes de la Intersindical Valenciana per la
reconstrucció (Consell Confederal, 10/07/2021):
https://intersindical.org/docs/ConsellConfederalIv-ju
liol2020-ambEsmenes.pdf

