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EDITORIAL

La unió
fa la força

L

a primavera ha començat grisa. Cel cobert,
pluges i temperatures baixes. És inevitable que,
acostumades i acostumats com estem al sol, tot açò
ens afecte. Vivim una època convulsa, plena d’incerteses.
Ens pensàvem que, en ataüllar el final de la pandèmia,
la vida ens tornaria a somriure, però no ha sigut així.
Des d’abans de l’estiu assistim, amb impotència, a
un increment de preus de la llum i el gas que ens
afecta a totes i a tots, però, en especial, als sectors més
vulnerables de la societat. Per si això fora poc, ara, a més,
tenim els preus dels combustibles desbocats, fet que ha
provocat la major inflació dels últims 35 anys.
Són algunes de les conseqüències de la guerra a
Ucraïna. Poques persones podien intuir que en ple segle
XXI tornaríem a ser testimonis de la barbàrie d’una
guerra com la que assola Ucraïna. Per desgràcia, no
és aquest l’únic conflicte armat al món, però el focus
mediàtic sí que pareix únic: Palestina, el Kurdistan, el
Iemen, Etiòpia, l’Afganistan... pareix que tenen víctimes
amb menys valor. Milions de persones han hagut de fugir
del malson dels bombardejos, deixant arrere somnis i
vides i totes mereixen atenció i asil, siguen del color que
siguen.
Les guerres són la conseqüència de la irracionalitat, de
l’egoisme i de la part més salvatge de l’ésser humà. Però
no només d’això. Darrere de les guerres hi ha interessos
geopolítics i una indústria de la mort que, any rere any,
genera centenars de conflictes. Diners que, en comptes de
servir per a finançar millors serveis públics o redistribuir
la riquesa, sembren el planeta de cendra i destrucció.
Per aquest motiu, juntament amb la condemna a la
guerra de Putin, des de la Intersindical Valenciana estem
absolutament en contra d’aquesta aliança de l’apocalipsi
que és l’OTAN.
Segurament són aquests interessos ocults els que
han motivat que Pedro Sánchez accepte la sobirania del
Marroc sobre Sàhara Occidental. L’Estat espanyol ha cedit
al xantatge de Rabat i ha abandonat les i els sahrauís. El
poble sahrauí necessita solucions polítiques que passen
pel compliment de les resolucions de les Nacions Unides i
per l’exercici del seu dret a l’autodeterminació.

NO A LA GUERRA,
NO A LES GUERRES
D

La força del sindicalisme combatiu
Tristament, els interessos del capital són els que fan
rodar el món. Per això, des del sindicalisme combatiu no
abaixarem la guàrdia. Continuarem lluitant i plantant
cara perquè no siga, una vegada més, la classe obrera la
que haja de pagar la festa del neoliberalisme. Cal un pla
de xoc social amb mesures específiques per contrarestar
aquesta tendència. És necessari derogar les reformes
laborals de Rajoy i Zapatero. La reforma de Sánchez
—aprovada amb la benedicció de la patronal i el vistiplau
dels sindicats del règim— no és suficient. De veritat
que el govern “més progressista de la història” no podia
aspirar a més?
Aquest Primer de Maig és el moment perquè tota la
classe treballadora s’agafe de les mans i es plante. És l'hora
de construir un moviment unitari que agrupe totes les
nostres reivindicacions. Perquè la unió és el que ens dona
la força. I amb unió podrem forjar una societat millor i
més justa. De segur que prompte tornarà a eixir el sol.

eia Valéry que la guerra és una massacre
entre persones que no es coneixen en benefici
de persones que es coneixen bé però no es
massacren. Clar i ras: la classe treballadora és qui
s’emporta la pitjor part perquè és qui està en primera
línia de foc o de fugida de manera involuntària. Però
hi ha qui guanya. Quan es parla de conflictes, sentim
parlar d’interessos geopolítics, disputes territorials,
trifulgues entre faccions o clans o religions. La gran
majoria de vegades, però, l’origen real és un altre i més
mundà: el control econòmic d’una determinada zona
o recurs. Això sí, com que l’interés econòmic és menys
poètic —i menys ètic—, sempre es posa el focus en
altres causes més nobles com ara salvar la població de
la barbàrie que representa l’altra part.
L’imperialisme en sap molt, d’açò, i el paper que
el món occidental ha representat no ha ajudat en res
a construir un planeta en pau. Des de fa unes poques
dècades, a més, en el tauler, s’hi han afegit altres peces
amb creixent influència que tampoc tenen com a
objectiu una societat global més justa. Com en aquella
cançó de Cabaret, els diners són els que fan rodar el món.
Són molts els conflictes armats en diferents àrees,
encara que alguns no tinguen la denominació de
“guerres” perquè no han estat declarades com a tals.
L’exemple més paradigmàtic es dona a l’Amazònia, que
s’estén per bona part de l’Amèrica del Sud. Al Brasil,
Colòmbia, el Perú i Bolívia, els pobles indígenes estan
posant els seus cossos davant de les excavadores de les
grans multinacionals i dels càrtels de la droga, en un
intent heroic d’evitar la devastació de la massa forestal
més gran i necessària per a la vida al planeta. Es dona
la paradoxa, a més, que algunes empreses energètiques
europees que s’etiqueten com a “verdes” es dediquen a
furtar l’aigua i la natura a l’altra punta del món.
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Altres guerres es donen per acabades quan no és així.
Àfrica és un continent devastat per guerres fomentades
per un imperialisme que porta esprement el territori
des de fa segles. Formalment, les antigues colònies
han esdevingut estats independents, però l’ombra
d’occident és allargada. En les notícies no ens ho
diuen, però l’objecte més usat està tacat de sang: els
mòbils necessiten un mineral que li ha costat la vida
a centenars de milers de persones, el coltan. La versió
oficial era que al Congo hi havia una guerra entre
tribus que ha acabat. Però no: grups armats controlen
el 97% de les mines del nou “or negre” que després
venen a respectables empreses nord-americanes i
xineses. Abans del coltan hi ha el cobalt, el níquel,
el liti per a les bateries... Els càlculs més optimistes
parlen de més de cinc milions de víctimes.
2022 serà recordat com l’any en què Putin va
decidir desplegar la força militar russa en territori
ucraïnés. Per molt que les parts focalitzen només
algunes de les causes —que també es donen—, no
podem deixar de banda el component econòmic.
La guerra del petroli i del gas es lliura per agents
globals des del Caspi fins a l’Afganistan. El control
dels recursos energètics fòssils i de les vies per a
transportar-los està en el cor dels conflictes a la zona
des dels noranta. De nou, l’imperialisme extractiu dona
els mitjans al capitalisme perquè continue transvasant
riqueses a unes poques
mans, amb el beneplàcit
de l’OTAN. I a les nostres
està continuar treballant
Són molts els
per la pau, contra la
conflictes armats
guerra, contra totes
en diferents àrees,
les guerres que estan
encara que alguns
actives al món, amb
no tinguen la
causes i conseqüències
denominació de
econòmiques que
“guerres” perquè no
sovint són ocultades
han estat declarades
intencionadament.
com a tals
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DRETS LABORALS

PENSIONS

LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI 189 DE L’OIT
ÉS UNA QÜESTIÓ DE JUSTÍCIA SOCIAL

EL SINDICAT CONSIDERA QUE SÓN UN PAS MÉS
CAP A LA PRIVATIZACIÓ DE LES PENSIONS

LA LLARGA
ESPERA DE LES
TREBALLADORES DE
LA LLAR I LES CURES

INTERSINDICAL
VALENCIANA REBUTJA
ELS PLANS DE
PENSIONS D’OCUPACIÓ

BEATRIU CARDONA I PRATS
PORTAVEU DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA

F

a unes poques setmanes, el govern
estatal va anunciar per fi que enviava al
Congrés el Conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) perquè
siga ratificat. Res fa pensar que no serà
finalment ratificat, però crida l’atenció
que haja tardat tant a iniciar-se el tràmit
parlamentari. Mai no és tard quan arriba,
això està clar. Ara bé, no oblidem que ha
calgut una sentència europea històrica
que va determinar al febrer que l’Estat
espanyol discrimina les treballadores
de la llar ja que no reconeix el seu dret
a l’atur: de fet, són les úniques persones
treballadores que no tenen eixe dret
reconegut per llei.
Les treballadores de la llar i les cures
pateixen un altíssim grau de precarietat,
tant en el desplegament normatiu com en
la pràctica diària. Les dades de contractació
oficials són molt difícils de trobar i no estan
actualitzades: les últimes accessibles són
d’una publicació del 2019 del Ministeri
d’Igualtat. Paral·lelament, l’OIT també
publica dades sobre el tema. El grau de
coincidència és elevat, però no al 100%,
cosa que
indica que no
és un camp
suficientment
valorat i
Les treballadores
estudiat. Amb
de la llar i les
tot, els càlculs
cures pateixen un
semblen massa
altíssim grau de
optimistes, ja
precarietat, tant
que indiquen
en el desplegament
que només un
normatiu com en la
terç del treball
pràctica diària

de la llar no té contracte. Si mirem al nostre
voltant, podem constatar empíricament que
la realitat no és així.
A més, les que tenen contracte no
gaudeixen dels mateixos drets que les altres
persones treballadores: l’esmena 6777 als
pressupostos de l’estat del 2018 va retardar
la seua plena incorporació al Sistema
General de la Seguretat Social fins a l’1
de gener de 2024. A açò, hi hem d’afegir
que treballen en domicilis particulars on
la inspecció de treball no pot comprovar
si les condicions laborals, equipament
i horari són correctes. La parcialitat i
eventualitat estan també a l’ordre del dia,
fet que comporta que els salaris siguen
baixos i, en conseqüència, les prestacions
per jubilació rarament apleguen a ser
contributives. Per acabar-ho d’adobar, com
passa amb tantes professions feminitzades,
les seues malalties professionals no estan
reconegudes. Totes aquestes qüestions
laborals no es poden analitzar sense tindre
en compte dos aspectes fonamentals: més
del 85% són dones, i més del 60% d’eixes
dones són migrades. És a dir, a més de les
discriminacions que pateixen com a classe
treballadora per part del capital, hem
d’afegir les que són per part del patriarcat i
del colonialisme.
Fins al 2011 l’OIT no va publicar el
conveni 189 i fins al 2022 l'Estat espanyol
no el tramitarà. Fets que evidencien que
encara queda molta faena per a aconseguir
una dignificació real de les treballadores
de la llar i les cures que es traduïsca en un
reconeixement efectiu de drets. Un altre
pas importantíssim seria sense cap dubte
la derogació de la llei d’estrangeria, que
suposa un obstacle insalvable per a les
treballadores migrades. La justícia social
no pot esperar més.

E

l projecte de llei per a l’impuls dels plans
de pensions d’ocupació ha aconseguit
superar la fase d’esmenes a la totalitat i
continua la seua tramitació parlamentària.
El Congrés ha rebutjat una esmena a la
totalitat, defesa pel BNG i recolzada per ERC,
EH-Bildu, Més País, CUP i Compromís, que
plantejava tornar el projecte al govern. S’han
mostrat favorables a mantindre la tramitació
els dos partits del govern PSOE i Unides
Podem, junt amb PP, VOX, Ciutadans i PNB.
Intersindical Valenciana s’ha oposat, des
de fa temps, a les propostes del ministre
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José
Luis Escrivá, per a impulsar aquests plans de
pensions d’ocupació, atés que considera que
suposen un pas per a substituir el sistema
públic per un altre de capitalització de gestió
privada. Per al Sindicat, el govern hauria
de destinar tots els seus esforços i recursos
a enfortir les pensions públiques per a tota
la ciutadania en compte d’embarcar-se
en aventures privatitzadores que només
beneficien la banca i els fons d’inversions.
Intersindical Valenciana va advertir
que les recomanacions del Pacte de Toledo
i la reforma de les pensions recentment
acordada pels agents socials –CCOO i UGT–,
la patronal i el govern, que no derogava
aspectes prou negatius de les reformes de
les pensions de 2011 i 2013, s’emmarcaven
en les polítiques neoliberals i les exigències
de la banca i les empreses, cosa que s’ha
evidenciat amb la presentació i tramitació
d’aquest projecte de llei. Ara calen polítiques
que milloren les condicions laborals i salarials
de les treballadores i treballadors en compte
de mecanismes que a la llarga suposaran

pensions més baixes, desgravacions que
incentiven els plans de pensions d’ocupació
i menys ingressos per a les finances
públiques. El fet que tots els partits de la
dreta parlamentària que aposten per retallar
pensions a favor la privatització del sistema
públic donen suport a aquests plans de
pensions d’ocupació és un motiu de forta
preocupació.
El Sindicat, com ha fet fins ara, coincideix
amb les organitzacions representatives
del moviment de pensionistes que han
fet públic un
comunicat, molt
dur, contrari
a l’aprovació
Per al Sindicat, el
d’aquests plans
govern hauria de
de pensions
destinar tots els seus
d’ocupació.
esforços i recursos a
A més,
enfortir les pensions
continuarem
públiques per a tota
treballant colze
la ciutadania en
a colze amb
compte d’embarcarel col·lectiu
se en aventures
pensionista, que
privatitzadores que
està donant un
només beneficien
gran exemple
la banca i els fons
de reivindicació
d’inversions
unida a la
proposta de mesures estudiades i factibles per
a millorar les pensions presents i, sobretot, les
futures.
Finalment, des de la Intersindical
Valenciana, es demana la retirada d’aquest
projecte de llei que representarà l’inici del
procés de privatització del sistema públic de
pensions per a beneficiar els interessos del
capital i un empobriment de les persones
pensionistes, com ha passat amb la reforma
de pensions de 2021. Per contra, cal garantir
unes pensions públiques dignes i un sistema
públic de pensions.
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PERSONAL INTERÍ

PLACES D’ESTABILITZACIÓ:
L’HORA DE LA VERITAT
L

a Llei 20/2021 de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública, aprovada en els darrers dies
de l’any passat, és una llei del tot insuficient.
Per a Intersindical Valenciana, ni transposa
correctament la normativa ni tampoc s’ajusta a
les sentències europees. Hem de recordar que
el que fa el govern de l’estat és estabilitzar les
places, i no les persones, quan són precisament
les que han patit abús de temporalitat. L’exemple
és clar: en una empresa privada, és il·legal tindre

una mateixa persona amb contractes temporals
en una plaça que no és una substitució. Com
és possible que quan l’empresa és pública no es
complisca el mateix precepte?
Però en una cosa sí que es millora
lleugerament respecte del decret fallit del ministre
Iceta de juliol (RDL 14/2021): s’introdueix
el concurs de mèrits com a procediment
extraordinari per a reduir la temporalitat, cosa
que el Sindicat feia més de 5 anys que reclamava.
Fins ara, les administracions l’havien denegat
sistemàticament a pesar que és una solució que ja
estava contemplada a l’article 61.6 del TREBEP.
Aquest concurs de mèrits implica que es
farà un procés extraordinari d’estabilització en

el qual, per a obtindre una plaça, no s’haurà
de passar per les proves d’una oposició:
es tindrà en compte només la puntuació
obtinguda en un barem de mèrits, barems
que les administracions estan dissenyant i que
han de passar necessàriament per negociació
amb els sindicats. El procediment serà únic
per a cada administració i hi podrà accedir
qualsevol persona, estiga o no treballant per a
l’administració en qüestió. Com que és obert,
no es garanteix estabilitzar a tot el personal
en frau de llei, i, com que és únic, tampoc no
podrà solucionar de soca-rel el problema de la
temporalitat: en uns pocs anys, tindrem de nou
un alt percentatge d’interinitat. És, diguem-ne,

com posar una tireta per aturar una hemorràgia,
i a més s’ha posat la tireta en el lloc on no toca.
La qüestió fonamental és quines places
seran ofertades en aquest concurs de mèrits,
ja que moltes administracions tenen en marxa
també convocatòries d’oposicions ordinàries.
La llei és clara: s’oferiran les places estructurals
que hagen estat ocupades de forma temporal i
ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener
de 2016, i també les places ocupades de forma
temporal per personal interí amb una relació
anterior a l’1 de gener de 2016. És a dir, les
administracions estan obligades a fer un estudi
detallat de totes i cadascuna de les places cobertes
de manera temporal per a esbrinar si han d’entrar
en el concurs de mèrits extraordinari.
Hem dit adés que aquesta llei no és la
nostra llei: Intersindical Valenciana demanava
l’estabilització de les persones, perquè entenem
que això és de justícia i és el que des d’Europa es
diu. I precisament per això, estarem vigilants i
exigirem a les administracions que totes les places
que estipula la normativa es bolquen al concurs
de mèrits i que no se’n perda ni una. El personal
interí, que ha estat donant la cara pels serveis
públics en moments crucials, bé que s’ho mereix.

LLEI SINDICAL
LA INTERPRETACIÓ QUE EL TRIBUNAL SUPREM FA DE L'ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC
ALTERA LA REPRESENTATIVITAT REAL DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS PÚBLICS

LLIBERTAT SINDICAL... LIMITADA
BEATRIU CARDONA I PRATS
PORTAVEU DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA

L’

any 1985 va marcar una fita important
per als drets sindicals: es va promulgar
la Llei Orgànica de Llibertat Sindical
(LOLS). Amb aquesta normativa es pretenia
donar forma legal a qüestions que ara
considerem tan bàsiques com el dret a afiliarnos a un sindicat o a disposar d’hores sindicals,
si les teues companyes i companys t’han elegit.
A més, es va introduir el concepte de “conductes
antisindicals”, que defineix les discriminacions
que podem patir per pertànyer a un sindicat
determinat: arrere quedaven les represàlies
d’empresaris i governants quan la teua afiliació
sindical no els agradava. O, com a mínim, així va
quedar publicat en el BOE.

La realitat sempre supera la ficció i, com és
habitual amb els drets, sempre acaben limitantlos, o modificant-los en la pràctica. D’exemples,
en podríem dir mil: eixos taulers sindicals que
s'anul·len perquè s’empren per a penjar-hi altres
tipus d’informacions; eixes assemblees que no et
deixen fer per la pandèmia, o perquè l’horari de
sobte destorba l’activitat, o perquè precisament
eixe dia s’acaba de convocar una altra cosa, o per
qualsevol altra excusa; eixos llocs de promoció
o d’estabilització als quals només pots accedir
si eres d’un sindicat concret; eixes persones
afiliades que et demanen no rebre cap tipus
de correu al centre de treball per por de les
conseqüències que li poden comportar la teua
—la seua— sigla; eixos missatges de l’empresa
que, de manera més o menys velada, tiren per
terra la teua tasca sindical... Totes eixes accions
resulten fins i tot previsibles en el món en què

vivim, amb un capitalisme i un neoliberalisme
desbocats que tenen en la diana els drets
col·lectius, perquè és precisament la col·lectivitat
la que ens dona la força per a trencar amb el
sistema.
Però n’hi ha d’altres que ja eren previsibles fa
tres dècades. La definició de representativitat,
lluny d’afavorir la pluralitat sindical, ha
servit per a apuntalar la presència de dues
organitzacions concretes en detriment de la
resta. El sostre marcat del 10% en l’àmbit
funcional i del 15% global en el territori seria
impensable en altres àmbits de representació,
com, per exemple, les eleccions municipals,
autonòmiques, estatals o europees. Per què,
doncs, es continua tenint doble vara de
mesurar?
A més, hi ha circumstàncies en què assolir
eixos percentatges tampoc no es garantia

d’exercir la representativitat que t’han donat
els vots en les eleccions sindicals. El cas més
sagnant és la interpretació que el Tribunal
Suprem fa de l’article 36.3 de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic. El TS dona a la conjunció
“o” un valor diferent del que ens ensenyen en
les classes de Llengua. En lloc de marcar una
disjuntiva (“o una cosa o l’altra”), sentencia que
afig (“una cosa i l’altra”). Amb aquest canvi,
que pot paréixer mínim, les meses generals
de negociació de les administracions i dels
ajuntaments ja no inclouen en molts casos
la representativitat real que han votat les
treballadores i treballadors. Fins i tot es donen
casos en què sindicats que ni s’han presentat
a les eleccions estan presents, per obra i gràcia
d’una representativitat sindical que ha resultat
ser un vestit a mida d’uns pocs i una vulneració
de facto de la pluralitat sindical.
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STICS

LES TAULES RETRIBUTIVES DE 2022 S’HAN ACTUALITZAT AMB PUJADES
RIDÍCULES QUE NO INCORPORARAN LA TERRIBLE INFLACIÓ QUE PATIM

CRISI? WHAT CRISI?
MANUEL GARCÍA ALGARRA
INTERSINDICAL-STICS

E

ls anys 2020 i 2021 van estar
condicionats per una pandèmia que ens
va afonar en una crisi laboral sense nom.
Milions de persones van descobrir per primera
vegada el que era un ERTO —unes altres per
desgràcia ja hi estaven acostumades—. Moltes
empreses es van aprofitar de les ajudes per a
evitar el pagament de salaris i cotitzacions,
i van obligar a treballar des de casa —potser
no al 100%, però treballant— a les seues
treballadores i treballadors, fet que a penes
van denunciar per por de perdre l’ocupació.
Aquesta situació es va incrementar
sobretot durant el 2021, en què en molts casos
quedaven en ERTO al 50%, però treballant al
100% i, fins i tot, fent hores extres… Això són
unes pinzellades del nivell empresarial que
tenim al País Valencià. De fet, segons dades de
la inspecció de treball, s’ha sancionat un alt
percentatge d’empreses com a conseqüència
de la tramitació dels ERTO.
Durant aquest període, en uns casos per
por de la reunió presencial (com si no existira
la possibilitat telemàtica, en uns altres per
estar les empreses enmig de processos de
regulació d’ocupació derivats de la pandèmia
i els ERTO, i en uns altres per desavinences,
o bé entre patronal i sindicats, o bé entre els
mateixos sindicats (CCOO i UGT), el cas és que
la negociació dels convenis es va quedar molt
paralitzada. No es van renovar els convenis ni
es van actualitzar les taules retributives.
En aquest context arriba l’any 2022.
A poc a poc, van veient la llum diversos

convenis i taules retributives, però per
desgràcia observem com en la negociació
s’obliden d’aquests dos anys anteriors i només
actualitzen les taules del 2022, amb pujades
ridícules —en el millor dels casos un 2%—,
sobretot si les comparem amb l’IPC de 2021,
que es va situar en el 6,5%. A més, cal tindre en
compte les previsions que fan els economistes
d’aquest país, que auguren un IPC molt
major per a 2022. Si afegim a tot això la crisi
que estem patint per la pujada dels preus de
l’energia, que s’accentua molt més a causa de la
guerra, però que ja ve pujant des de fa molt de
temps, tenim la tempesta perfecta.
Nova reforma laboral
Acabem d’estrenar la desena reforma laboral
des de la primera, que es va instaurar en 1980,
amb l’Estatut dels Treballadors. Ací teniu un
breu repàs de la resta:
 1984. Porta oberta a la temporalitat, Felipe
González
 1992. El pla de convergència porta més
temporalitat, els Jocs Olímpics i l’Expo,
Felipe González
 1994. L’arribada de les ETT i la “solució” de
l’acomiadament col·lectiu, Felipe González
 1997. El contracte de 33 dies per a joves i
dones, José María Aznar
 2001. Es limiten els contractes eventuals,
José María Aznar
 2006. Lluita contra la precarietat, José Luis
Rodríguez Zapatero
 2010. El canvi que va obrir la porta a
l’acomiadament barat, José Luis Rodríguez
Zapatero

 2012. La reforma del PP: va abaratir
l’acomiadament i va donar més poder a les
empreses, Mariano Rajoy
La de 2022 que, suposadament, volia derogar
les dos anteriors i retornar un poc de dignitat
a la classe obrera, s’ha quedat en la reforma
que elimina, o millor dit, canvia la forma de
contractació de les empreses. Es penalitza la
temporalitat, s’elimina el contracte “d’obra o
servei” i s'imposa l’indefinit com a contracte
clau. Però porta una trampa que la patronal
d’aquest estat no dubtarà a aprofitar-la, i ja se
sap, ho diu la dita, “feta la llei, feta la trampa”,
i aclariré això.
La contractació indefinida en la major part
dels convenis i categories estableix un període
de prova alt, on no hi ha acomiadament sinó
cessament. Però en posarem un exemple:
Si el període de prova és de 6 mesos,
l’empresa pot decidir el cessament
el personal sense indemnització per
acomiadament abans que finalitze aquest
període —sempre que no hi haja frau ni
vulneració de drets fonamentals—. Però hi
ha alguns casos
en els quals bé
per conveni,
bé per pacte,
La reforma laboral
s’estableix un
de 2022 que,
període de prova
suposadament,
molt llarg, com,
volia retornar un
per exemple,
poc de dignitat a la
d’un any o més, i
classe obrera, porta
algunes vegades
una trampa que la
patronal no dubtarà a els tribunals
consideren
aprofitar

eixe període excessiu i en frau de llei. En
conseqüència, l’empresa té dos possibilitats:
admetre la persona de nou o indemnitzarla com a acomiadament improcedent que
són 33 dies per any treballat. No obstant
això, cal partir de la base que no hi ha dret a
indemnització per acomiadament en període
de prova. Tindràs únicament dret a percebre
aquells conceptes que es puguen derivar
de la quitança i pel temps que has estat
prestant serveis per a l'empresa.
Com veiem, la patronal tan sols ha de
contractar indefinidament i despatxarte abans de finalitzar el període de
prova, raó per la qual aconsegueix un
contracte temporal sense penalització ni
indemnització. Això sí, el govern es posarà
les medalles que la contractació indefinida
puja en l’Estat espanyol.
D’altra banda, aquesta reforma ens porta
una modificació en els contractes de formació
(o fem) en què allarga considerablement
l’edat per a realitzar aquest tipus de
contractació. Potser la part més positiva
és que impedeix que les empreses puguen
pactar salaris inferiors als acordats en el
conveni del sector, com per desgràcia a
vegades ocorre, i per a no deixar mal sabor
de boca, imposa a les subcontractes aplicar
el conveni del sector on es desenvolupe
el treball. També facilita els ERTO a les
empreses per a evitar els acomiadaments,
encara que per l’experiència viscuda en la
pandèmia, molt tem que seran aprofitats els
avantatges que els dona a la patronal.
Fonts: diari El País, Garon Abogados i el BOE
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INTERSINDICAL INCLUSIVA

INTERSINDICAL VALENCIANA PARTICIPA EN EL DISSENY DEL NOU DECRET DE SERVEIS SOCIALS

CAP A UN NOU MODEL
DE SERVEIS SOCIALS DE
QUALITAT I INCLUSIUS
TXEMA SÁNCHEZ ALCÓN
INTERSINDICAL INCLUSIVA

E

l Grup de Polítiques Socials d’Intersindical
Valenciana (GPS), compost per representants
dels sindicats STEPV, STAS i Intersindical Salut,
a més de les delegades, delegats, afiliades, afiliats i
representants de la societat civil, treballa, des de fa
uns quants mesos en el nou model de serveis socials,
en què també participen altres agents socials de País
Valencià.
Aquest nou model, que desenvolupa la Llei de
serveis socials inclusius (LSSI) de l’any 2019, i a la
qual va donar suport activament la Intersindical
Valenciana, ja que suposava un gran avanç en
el que es va anomenar la “quarta pota” de l’estat
del benestar, es va concretar l’any 2021 en un
decret (188/2021 de 26 de novembre) pel qual es
desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de
serveis socials al País Valencià.
El decret va acompanyat de cinc annexos en què
apareixen les directrius concretes que regiran aquests
serveis, des de les ràtios fins a les figures professionals
passant pels consells de centre o el tipus de programes
que s’implementaran.
En aquest procés d’aportacions, reunions i debats,
el Grup de Polítiques Socials del nostre sindicat
(amb la participació directa del sindicat STAS pel fet
que el decret els afecta en gran part, tant a les seues
treballadores i treballadors, com a la qualitat dels
serveis), ha realitzat les següents aportacions:
1. Proposem una major i millor COORDINACIÓ
entre les unitats d’atenció primària bàsiques.
L’atenció primària bàsica constitueix la via d’accés
ordinària al sistema públic valencià de Serveis
Socials. L’existència d’altres maneres d’accedir-hi,
com ara l’ingrés en un centre de recepció per a
xiquets, xiquetes o adolescents, l’admissió en un
centre d’atenció precoç o la intervenció dels centres
Dona, obliga a extremar les mesures de coordinació
necessàries per a garantir, en aquests casos, la unitat
d’acció i la continuïtat de les intervencions.

2. Proposem l’OBLIGATORIETAT que hi haja
un professional de referència i no solament
l’opcionalitat.
Demanem que la Comissió d’Intervenció Social
(CIS) designe una persona professional, d’acord amb
el Pla individualitzat de serveis socials de la persona
usuària, anomenat (PISS).
3. Proposem la posada en valor de la figura de les i
els PROFESSIONALS, incloent-hi algunes figures
que ni tan sols apareixen en el desenvolupament
de les figures professionals com la pedagoga i/o
pedagog o sexòleg i/o sexòloga. I personal d’esport
ja siga tècnic superior en Animació d’Activitats
Físiques i Esportiva i/ o Grau en Ciències de
l’Activitat Física i Esport.
4. Proposem així mateix que les RÀTIOS
professionals/usuaris siguen les adequades.
Per exemple, si volem que la unitat de Treball
Social es faça càrrec dels caps de setmana en
un determinat centre no es pot parlar d’un sol
treballador o treballadora social. La ràtio és
insuficient. Perquè l’atenció estiga «centrada en
la persona» cal pujar el nombre de professionals
de Serveis Socials.
5. Proposem un reforç dels programes de
SALUT MENTAL que millore les ràtios de
professionals/pacients i incremente de la
qualitat del servei. Defensa de la necessitat
d’equips multidisciplinaris i de la implicació de les
famílies en aquests processos.
6. Proposem la necessitat de posar en marxa
HABITATGES COL·LABORATIUS a fi de
reconéixer els processos d’empoderament de les
persones amb possibilitats de major autonomia i
inclusió social i laboral.
En aquest sentit, el Sindicat fa una proposta
concreta basada en el que denominem
“ITINERARIS D’INCLUSIÓ SOCIOLABORAL”
i que es concreta en tres modalitats o nivells
d’autogestió.
La Intersindical ha realitzat una tasca d’indagació
i consulta en normatives d’altres territoris i d’altres
estats per a poder fer aquestes aportacions en la

línia de tindre en consideració les necessitats de les
persones treballadores amb diversitat funcional o
altres col·lectius com el de menors, migrants, etc., en
processos d’integració social.
7. Proposem una major DEMOCRATITZACIÓ dels
centres que es base en una participació de les i els
professionals, les gerències i les i els usuaris.
Des del Sindicat veiem amb bons ulls la posada
en marxa dels nous “consells de centre” i creiem
que no han de ser només un simple nom sobre un
paper, sinó una realitat perquè aquestes garanties de
participació es complisquen, com, per exemple, els
processos de votació de determinats serveis.
Incloem també la nova proposta, que
les persones amb diversitat funcional —
independentment de la seua situació legal
d’incapacitació—, puguen tindre en el centre, si ho
desitgen, aquest dret a la participació activa, com ja
ocorre en la societat civil en els processos electorals
en què les persones incapacitades poden votar i
exercir els seus drets civils.

“

Hem realitzat una
tasca d’indagació
i consulta en
normatives d’altres
territoris i d’altres
estats per a poder fer
aquestes aportacions
Hem tractat de
millorar el decret
en defensa de les
treballadores i
treballadors dels
serveis socials i de
l'empoderament de
les persones usuàries

Finalment, Intersindical Valenciana, a través del seu
Grup de Polítiques Socials Inclusives, estarà vigilant
perquè en el decret final es tinguen en compte aquestes
propostes fetes pel Sindicat, que seran el dia a dia dels
futurs serveis socials de País Valencià.
Per a ampliar aquesta informació, qualsevol
persona afiliada es pot posar en contacte amb el
nostre grup de treball per col·laborar-hi, si així ho
desitja, ja que és un procés de participació obert.
La nostra posició, seguint sempre la línia
combativa i sociopolítica que caracteritza el
Sindicat, ha tractat de millorar la redacció del
decret i espentar en la direcció de la defensa de les
treballadores i treballadors dels serveis socials, i,
al mateix temps, de la inclusió i l’empoderament
de les persones i les famílies que seran les usuàries
directes. Una societat en què l’atenció social és el
centre de la vida i que es preocupa dels col·lectius
més desfavorits és una societat més justa, lliure
i igualitària, i en aquesta lluita sempre estarà la
Intersindical Valenciana.
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INTERSINDICAL SALUT
LA RÀTIO DE POBLACIÓ PER PROFESSIONAL MÈDIC AL
PAÍS VALENCIÀ ÉS INFERIOR A LA MITJANA ESTATAL

LA NECESSÀRIA
TRANSFORMACIÓ
DE L’ATENCIÓ
PRIMÀRIA
La protecció de la salut és un dret de totes les persones. Per a desenvolupar aquest
dret constitucional és necessari apostar per polítiques públiques saludables que
fomenten la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, sense oblidar-nos de
disposar de recursos d’assistència sanitària suficients i de qualitat.

JOSÉ VICENTE GÓMEZ TARÍN
INTERSINDICAL SALUT

L’

atenció primària és un pilar fonamental
per a garantir una atenció integral i
contínua al llarg de tota la vida i en tots els
sectors de la població. El model d’atenció
primària que tenim es va desenvolupar en
els anys huitanta, fet que ens va fer avançar
cap a una atenció proveïda de major equitat
i qualitat. Des d’abans de la pandèmia,
Intersindical Salut ja reivindicava que calia
transformar-lo. Un fet que, una vegada
declarada la pandèmia, s’ha evidenciat com
a incontestable. El malson en què encara

estem immersos ha suposat un enorme
desafiament per al sistema sanitari, que
ha mostrat les seues febleses i també les
fortaleses.
La covid-19 ha descobert importants
desigualtats en matèria de salut per
a part de la ciutadania. Ha elevat
la pressió assistencial, ha obligat a
implementar d’una manera abrupta l’ús
de la digitalització i de noves tecnologies.
Encara que la població, en general, ha
entés aquesta necessitat, també ha generat
moltes protestes de les usuàries i usuaris en
reclamar una major agilitat per ser atesos
presencialment pels metges i metgesses de
referència. Situació que, actualment, quan

L’atenció primària al País Valencià ha de
contemplar l’augment de les dades del padró
en vora un milió d’habitants, el nivell de
cronicitat dels usuaris, així com el progressiu
envelliment poblacional —el 87,9% de
consultes entre el tram d'edat comprés entre
els 75 - 84 anys—. Aquesta transformació ha de
passar per una adequació de ràtio de població

per professional mèdic o infermera i comunitat
autònoma que en l’actualitat està per davall de
la mitjana espanyola. La ràtio de població per
professional en l’àmbit de l’atenció primària
per a medicina familiar i comunitària se situa
en 0,62 especialistes per mil habitants, enfront
dels 0,58 per mil habitants que tenim ací.
En el cas de la ràtio d’infermeres d’atenció
primària,
la mitjana
espanyola és de
0,64 infermeres
L’atenció primària al
per cada 1000
País Valencià ha de
contemplar l’augment habitants, enfront
del 0,59 per cada
de les dades del
1000 habitants
padró en vora un
que patim al País
milió d’habitants, el
Valencià. Cal
nivell de cronicitat
transformar ja
dels usuaris, així
l’atenció pública.
com el progressiu
Per salut. Per
envelliment
dignitat.
poblacional

l’espai del sindicalisme alternatiu per a crear un
espai ampli d’intervenció” i després de realitzar
un debat amb l’afiliació, “impulsar accions de
forta reivindicació sense descartar cap eina,
inclosa la vaga general”. A més, també va triar
el nou Secretariat Confederal, òrgan col·lectiu
de 42 membres encarregat de dur a terme els
acords presos.
La Confederació Intersindical és ja un
referent estatal en serveis públics com
l’Educació, i en sectors estratègics com el
transport o la indústria. Integra, principalment,
intersindicals autònomes junt amb
organitzacions sectorials (Sindicat Ferroviari)
amb presència en les següents comunitats:
Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castellala Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Illes Balears,

la Rioja, Madrid, Melilla, Múrcia, País Valencià
i Sindicat Ferroviari.
Aquests són alguns dels valors que
defineixen el seu model sindical: assembleari,
feminista, transversal, ampli, independent
i sostenible socialment i ambientalment.
El component sociopolític és una altre dels
senyals de la Confederació i, així, ha sigut un
referent en les mobilitzacions ciutadanes més
importants, com les marees per l’educació, la
sanitat o les pensions. Va ser també la primera
organització a convocar una vaga feminista. I
a més ha liderat les mobilitzacions de personal
interí que finalment han aconseguit un avanç,
encara que insuficient, amb l’aprovació de Llei
20/2021 de reducció de la temporalitat en les
administracions públiques.

la incidència està disminuint, encara no
s’ha aconseguit.
No obstant això, hem de ser conscients que
aquestes noves maneres d’atenció (telefònica,
per videoconferència...) han vingut per a quedarse i optimitzar els recursos existents sense
menyscabar la qualitat de l’atenció als ciutadanes
i ciutadans. Hem de tendir cap a una càrrega
assistencial equilibrada, que atenga la cronicitat
i l’especial vulnerabilitat de la ciutadania, que
assegure l’accessibilitat al sistema.
Primer nivell d’assistència sanitària

CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL
INTERSINDICAL VALENCIANA HI VA PARTICIPAR
AMB UNA DELEGACIÓ DE 32 PERSONES

LA CONFEDERACIÓ
INTERSINDICAL CELEBRA EL
XII CONGRÉS A SARAGOSSA
M

és de 200 representants de les 15
organitzacions que formen la Confederació
Intersindical van participar en el XII Congrés,
que va tindre lloc a Saragossa entre l’11 i el 13 de
març. Sota el lema “Nous temps, nous reptes:
Transformar la realitat” es van desenvolupar
tres dies intensos de treball per a fixar les línies
de treball sindical dels pròxims anys. En les
ponències aprovades s’han establit objectius de
futur, com ara la jornada laboral de 32 hores
setmanals sense reducció de salari, impedir
els ERO o ERTO en empreses amb beneficis,
la indemnització de 45 dies per any treballat

en els casos d’acomiadament improcedent, la
derogació completa de la reforma laboral del
PP, l’eliminació de les ETT o l’estabilització dels
treballadors públics en abús de temporalitat.
Les propostes també incideixen a aconseguir
mesures que milloren la vida de la gent com
ara el dret a l’habitatge, la gestió pública de
l’energia i l’aigua, l’ingrés mínim vital o una
fiscalitat més justa i progressiva.
Juntament amb les ponències, es van
aprovar 14 resolucions sobre diferents temes
d’actualitat que afecten la classe obrera: des de
la precarització dels treballadors i treballadores
de l’automoció en les plantes d’Opel i Ford fins
a les conseqüències de la invasió d’Ucraïna i el
rebuig a mesures com un pacte de rendes. La
Confederació ha acordat “construir aliances en
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ENTREVISTA

PACO GONZÁLEZ
PORTAVEU NACIONAL DE L'STM

“EL NOSTRE MODEL
COMBATIU MOLESTA
A LA PATRONAL I AL
SINDICALISME OFICIAL”
Amb a penes 22 anys, Paco González va entrar en la Ford. Durant més de tres dècades ha sigut
la veu i el rostre del sindicalisme combatiu en la planta d’Almussafes. L’any passat, després de
meditar-ho molt, va decidir acollir-se a una de les baixes incentivades per a majors de 55 anys
d’un ERO que va aplicar la companyia. En l’actualitat, ja desvinculat de Ford, el seu compromís
amb la classe obrera continua intacte.

MANEL ÀLAMO
ÀREA DE PUBLICACIONS
Com és la vida actual de Paco González?
La veritat és que no m’ha canviat massa. Continue
com a portaveu nacional de l’STM i també estic en
el secretariat de la Intersindical Valenciana. Això sí,
ja no soc tan esclau del rellotge com quan treballava
i intente dedicar més temps a la família. Visc a Silla
amb la meua filla menuda, que ha començat la
universitat. I també vaig sovint a Ugena (Toledo),
on la meua parella treballa com a docent. En el
temps lliure, com que m’agrada molt la natura, faig
senderisme. I ara que no estic tan ocupat, per fi,
podré anar a Suïssa, on viu la meua filla major des de
fa set anys.
La plantilla de la Ford pot estar tranquil·la amb
l’equip de persones que s’ha quedat al capdavant
del Sindicat?
S’ha configurat un bon grup, encapçalat per Dani
Portillo. Quan valorava d’acollir-me a l’ERO, em
preocupava que hi haguera un bon relleu perquè
continuara la tasca que hem dut a terme en els últims
anys. Estan realitzant una molt bona labor, que és
el que necessita la plantilla de Ford Almussafes en
aquesta època tan complicada. I cal tindre en compte
que no és una tasca fàcil, perquè enfront tenim
l’empresa i el seu sindicat, la UGT.
Fins al mes de juny no tindrem clar el futur de
Ford Almussafes.
La situació és complicada en la planta i en tot el
sector de l’automoció. Fa anys que patim contínues
retallades, amb pèrdua de drets i de poder
adquisitiu... Ara, a més, Ford vol reestructurar la
companyia a escala global. Han de decidir quina
planta fabricarà a Europa els dos models elèctrics o
nosaltres o la planta de Saarlouis a Alemanya. Han
fomentat una confrontació entre els treballadors i
les treballadores de les dues plantes, per veure qui
rebaixa més les condicions laborals per a quedar-se
amb la fabricació dels nous vehicles.
Nosaltres no volem entrar en aquest tipus de
xantatge, però la UGT sí que ho ha fet. Han signat
un acord vergonyós: ens augmenten la jornada
laboral (fins a 11 dies més a l’any), ens congelen el
salari fins a l’any 25 (fet que amb la inflació que
patim, suposarà una pèrdua de poder adquisitiu

brutal) i, damunt, s’haurà de treballar 18 dissabtes
obligatoris, sense avís previ. La gent no podrà fer
plans perquè dos dies abans poden comunicar-te
que treballes el dissabte següent. A més a més,
pot ser la primera vegada que un acord d’aquestes
característiques no es vote en referèndum. UGT
assegura que compta amb el 70% de suport de la
plantilla, per una enquesta que han fet a través de la
seua APP. Però no és legítim. Continuarem lluitant
perquè la plantilla vote l’acord.
Recentment hem conegut que a Sagunt s’ubicarà
una planta per a fabricar bateries per a vehicles
elèctrics. Aquesta nova factoria pot assegurar la
viabilitat de Ford Almussafes?
És una molt bona notícia. Aquesta planta tirarà el
carro de la indústria automobilística valenciana i
suposem que també beneficiarà la Ford. El que no
podem saber amb certesa és com ens afectarà. Potser
arriba un poc tard. El capitalisme no té cor, no li
importa el gran treball que ha fet aquesta plantilla
perquè Almussafes fora una de les plantes referents a
escala mundial.
Com ens ha dit adés, també forma part del
secretariat de la Intersindical Valenciana. Quins
són els reptes que ha d’afrontar el Sindicat?

a això li sumes l’increment de preus que patim, ja
tenim la tempesta perfecta, que una vegada més la
patirà, principalment, la classe treballadora. Creix la
pobresa i els rics, cada vegada, són més rics.

Aspirem a convertir-nos en el sindicat referent de
les valencianes i valencians, com la GIG a Galícia o
LAB al País Basc. Sabem que és un camí llarg i dur.
Patim moltes pressions per part de la patronal i dels
sindicalisme oficial, perquè no els interessa un model
sindical combatiu com el que representem. Però el
treball dona els seus fruits. Tenim l’experiència de
l’STM. Del 9,5% dels vots que teníem inicialment,
en els últimes eleccions ja superem el 30%.
STICS-Intersindical Valenciana també està en fase
d’expansió. De segur que ho aconseguirem.
Però la situació econòmica i social no acompanya...
Des de la Intersindical Valenciana van treballar de
valent per fer fora els governs de dretes que teníem a
l’Estat i al País Valencià. Però els governs d’esquerres
actuals no han satisfet les expectatives. És cert que el
context internacional no acompanya (la pandèmia,
la guerra imperialista de Putin...), però falta valentia
per a aplicar polítiques que milloren els drets de la
classe obrera. No s’han derogat les reformes laborals
de Zapatero i Rajoy. La reforma laboral actual manté
aspectes molt lesius per a la classe treballadora. Si

Un context en què la ultradreta creix.

Si no canviem les
polítiques, el futur
que ens espera és
terrible

La classe treballadora està desmoralitzada. Si arriba
algú que els promet solucions, és normal que el voten.
Ens agrade o no, amb l’actual govern han augmentat
les desigualtats. I si no donen respostes al que
necessita la gent, la ultradreta creixerà. Ja ha passat
en altres èpoques i, actualment, en molts països
europeus. Governen a Hongria i a Polònia. A França,
Le Pen és la segona força política. I estan creixent als
Països Baixos, a Dinamarca i a Itàlia. Si no canviem
les polítiques, el futur que ens espera és terrible.
Què podem fer des del sindicalisme combatiu?

Aspirem a
convertir-nos en el
sindicat referent
de les valencianes i
valencians, com la
GIG a Galícia o LAB
al País Basc

Hem d’estar en els centres de treball. Tractar d’obrir
nous espais. I mantindre la línia reivindicativa
que caracteritza la Intersindical Valenciana:
compromís, integritat i treball pel bé col·lectiu. Com
deia el comandant Almeida, no ens rendirem mai.
Continuarem plantant cara.

Intersindical 79 / MAIG 2022

9

STM

Sindicalistes de Ford Almussafes (CGT i STM) i de Ford Saarlouis
amb els treballadors de Ford a Bordeus, durant la manifestació en
aquesta ciutat francesa en defensa dels seus llocs de treball

CONTRA ELS ACORDS
VERGONYOSOS I EN
DEFENSA DELS DRETS
DEL PERSONAL
L’STM denuncia la falta de transparència i democràcia en la consulta a la plantilla mitjançant
una aplicació telefònica amb la qual s’intenta legitimar l’últim acord de l’empresa amb UGT,
que suposarà un greu perjuí per als treballadors i treballadores de Ford Almussafes.

ELENA VENDRELL
RESPONSABLE D’ORGANITZACIÓ DE L’STM

E

n els últims mesos, en un i altre mitjà de
comunicació se’ns conta a grans trets la
competició a la qual ens han sotmés en les
plantes de Ford Almussafes (València) i Saarlouis
(Alemanya), en pro de l’adjudicació de dos models
elèctrics que Ford Detroit encara no ha assignat a
Ford Europa. Una estratègia empresarial que busca
majors beneficis, a canvi d’enfrontar les plantilles
de diferents factories, fent-nos perdre drets socials i
massa salarial amb la promesa de càrrega de treball,
en teoria, per als pròxims quinze anys, període que en
realitat sabem que no durarà més de 4 o 5 anys com a
màxim, ja que, lamentablement, l’empresa, cada pocs
anys, sempre troba un pretext per a precaritzar la
nostra vida laboral per menys sou.
Amb la finalitat de ser els guanyadors d’aquesta
competició, empresa i UGT (sindicat majoritari
en Ford) van vendre els drets dels treballadors i
treballadores, i van signar a Colònia (Alemanya), fa
unes poques setmanes, un acord que ja s’ha enviat a
la Direcció de Ford Detroit.
Aquest acord és, sense cap dubte, el pitjor que
s’ha signat per a la plantilla de Ford Almussafes,

que al llarg de 45 anys s’ha convertit en un
referent industrial aconseguint any rere any
rècords de beneficis econòmics, gràcies al treball,
versatilitat i qualitat del personal. Uns treballadors
i treballadores que, en els últims vint anys, ja hem
aguantat moltes retallades en drets laborals i en sou:
ERTO al 80%, quan abans es van signar al 100%, la
desaparició de menjadors i 15 minuts per a menjar
en lloc de 30, noves contractacions amb menys
grau i sou, i amb una tardança de sis anys a guanyar
el mateix que es guanyava abans quan entraves
a treballar, cobrar un màxim de 3 quinquennis
enfront dels 6 que cobren els més antics, renúncia al
descompte per empleat o empleada sobre vehicles, i
moltes retallades més, que al final es tradueixen en
diners o benestar i dignitat laboral.
Així les coses, es fa necessari destacar els punts
més rellevants d’allò que realment s’ha signat,
aquells dels quals els mitjans informen poc o res.
L’acord contempla, entre altres retallades, el que
tant l’empresa i UGT anomenen una “contenció
salarial”, la qual cosa vol dir que l’IPC no s’aplicarà
fins a l’any 2026. Per això, i per a demostrar a la
plantilla el perjuí que açò suposa, hem comptat amb
la col·laboració de l’economista Manolo Colomer.
Amb un càlcul conservador, tenint en compte les
últimes dades i amb unes previsions d’IPC, segons

“

L’acord contempla,
entre altres
retallades, el que
tant l’empresa i
UGT anomenen
una “contenció
salarial”, la qual cosa
vol dir que l’IPC no
s’aplicarà fins a l’any
2026

el Banc d’Espanya per a aquests pròxims anys, d’un
4% per a 2022, 1,8% per a 2023, 1,6% per a 2024
i 2025, a partir de 2026 tots els anys deixarem
de guanyar 3.128 euros per a una escala salarial
mitjana, quantitat que, evidentment, serà molt
més dolorosa pels IPC que venen. Per tot això, les
pèrdues seran per a posar-se a plorar. Per tant,
cal que diguem les coses pel seu nom: això és una
baixada salarial en tota regla.
D'altra banda, a aquesta pèrdua salarial, hem
de sumar que l’acord contempla 15 minuts més
de treball al dia per persona, la qual cosa suposa
54 hores més a lvany, que es tradueixen en 1.100
euros més que deixarem de guanyar. A més de la
pèrdua econòmica, perdrem també pel que fa a
la conciliació de la vida personal, ja que l’acord
contempla 18 dissabtes obligatoris de treball, huit a
canvi de jornades de descans —a això li diuen bossa
d’hores—, i fins a un màxim de 10 dissabtes en hores
extraordinàries. Aquestes jornades obligatòries
suposen més d’un 40% dels caps de setmana de
l’any i, si tenim en compte el tipus d’antelació de
preavís per a vindre a treballar a la qual ens tenen
acostumats, que és la mínima, ja podem dir adeu
a fer plans per a qualsevol esdeveniment, viatge o
escapada a curt o llarg termini.
I, tot i això, després de més de 4 mesos de
negociacions a Almussafes entre l’empresa i la
representació social, aquest acord s’ha signat a
Alemanya sobtadament, de manera unilateral per la
patronal i el seu sindicat amic. Així, UGT ha ratificat
amb la seua majoria aquest acord en el comité
d’empresa, tractant de donar legitimitat a la signatura
amb el relat d’una votació, que s’ha dut a terme sense
transparència, mitjançant la seua APP.
Sorprén que esgrimisquen aquestes excuses per
justificar la seua enèsima venda de drets de la plantilla,
quan en 45 anys sempre s’han confirmat els acords
prèviament, d’una forma democràtica, transparent i
organitzada per tot el comité d’empresa, fet que des
de STM Ford hem exigit i continuarem exigint que es
complisca. No podem entendre que les decisions que
afecten la plantilla no passen abans per l’aprovació dels
treballadors i treballadores, a través d’un referèndum
en el qual es puga exercir el vot lliure i secret, i més
tractant-se d’un acord que modificarà les condicions
salarials i laborals de tots i totes i que passarà a formar
part del nostre Conveni Col·lectiu. Per tot això, des
d’STM hem impugnat l’acta del comité d’empresa i
estem a l’espera de la decisió judicial. Com sempre
hem fet i farem, seguirem defenent els drets laborals
dels treballadors i treballadores de Ford Almussafes
coste el que ens coste.
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SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

Vista aèria del port de València, imatge cedida per la NASA

PER UNA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA JUSTA, AVANCEM
CAP A LA DESCARBONITZACIÓ
ESTER RINCÓN
RESPONSABLE DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

E

n la situació d’emergència climàtica en què
ens trobem, resulta necessària la implicació
de la ciutadania en el camí cap al compliment
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
que són el cor de l’Agenda 2030 aprovada per
l’assemblea de Nacions Unides en 2015. D’acord
amb els estudis científics, per al seu compliment
necessitem generar mesures per avançar cap a
la descarbonització del planeta. Un dels punts

fonamentals, que no podem ajornar més, és la
qüestió energètica.
El model energètic global actual viu un
profund procés de transformació. El repte al
qual ens enfrontem és la transició d’un model
tradicional, basat en combustibles fòssils, a un
sistema descarbonitzador, basat en fonts d’energies
renovables. A més, ens trobem en un moment en què
les despeses de la factura de l’electricitat i del gas són
cada vegada més inassumibles per a les famílies. Una
situació dramàtica que ha incrementat la població
en situació de precarietat i risc d’exclusió social, com
a conseqüència de la pobresa energètica. Des de

"RENOVABLES SÍ,
PERÒ NO AIXÍ"
AMANDA SUBIELA MATHIESEN
AMIGUES DE LA TERRA VALÈNCIA

L

a recent llum verda de Ports de l’Estat
per a l’ampliació del port de València
suposa un altre dur colp per a la ciutadania
valenciana. Ja patim l’extractivisme i la
imposició d’un model de desenvolupament
que no beneficia la població i que només ens
obliga a tindre cada vegada zones de sacrifici
majors.
Un excel·lent exemple en són les
nombroses sol·licituds per a implantar parcs
d’energia eòlica o solar en zones d’elevat
interés ecològic com són els nostres boscos
i terres agrícoles fèrtils i en producció.
Aquesta allau de projectes renovables per

a la “transició” energètica demostren ser
totalment insostenibles perquè l’interés no
està a produir energia per a l’ús comunitari i
local, sinó especular amb una bambolla més.
Grans inversions de capitals privats posen els
ulls sobre el nostre territori, veuen una gran
oportunitat i perverteixen la narrativa dels
moviments socials per a imposar-se com a
solució al problema energètic i climàtic.
Som conscients que és sols un pretext per a
omplir les butxaques dels de sempre i arrasar
els territoris. Les poblacions locals ho saben
ben bé i per això porten ja temps mobilitzantse i organitzant-se per a fer front a aquests
megaparcs energètics. Se sent fort el clam de
“renovables sí però no així” a què podríem
afegir: “Energies comunitàries per a fer front
a les barbàries”

Els nombrosos
macroprojectes de
plantes fotovoltaiques
que estan sorgint
suposen una amenaça
contra el territori
i afecten terres
agrícoles productives,
i zones d’interior de
gran valor ecològic

la Intersindical Valenciana apostem per un model
energètic sostenible i democràtic que garantisca
l’accés universal als serveis de primera necessitat.
Considerem que aquesta qüestió ha d’estar en la
part més alta de l’agenda dels responsables polítics.
En aquest sentit, les comunitats energètiques
són un element amb un gran potencial i, per tant,
juguen un paper clau en la transició energètica. Les
comunitats energètiques són entitats jurídiques
formades per xicotetes i mitjanes empreses,
Administració i ciutadania que s’organitzen per a
generar, utilitzar i gestionar la seua pròpia energia
local. La instal·lació de les energies renovables es
pot dur a terme en vivendes, empreses, comunitats
de propietaris i sostres dels edificis públics, entre
altres. Açò ens permetria reduir la dependència
de la connexió a la xarxa i, especialment, fomentar
la participació ciutadana per a abordar, des del
control, la problemàtica ecosocial existent, prenent
consciència, assumint responsabilitats i fent
pressió política.
Cal defugir també els nombrosos
macroprojectes de plantes fotovoltaiques que
estan sorgint, ja que suposen una amenaça contra
el territori i afecten terres agrícoles productives, i
zones d’interior de gran valor ecològic. Apostem
per la transició energètica mitjançant les energies
renovables, però prop del lloc on es consumiran.
Cal acostar les instal·lacions generadores d’energia
als municipis on més demanda tenen i evitar, així,
les grans pèrdues d’energia produïdes pel transport
d’electricitat a grans distàncies.
Així doncs, resulta necessària la realització
d’estudis de les possibilitats de les cobertes del País
Valencià per valorar l’aprofitament d’aquestes per
a la producció d’energia. A més, les instal·lacions
en edificis públics han de servir per a proveir
d’electricitat habitatges on viuen famílies en situació
de vulnerabilitat. Amb una ubicació racional de
les energies renovables, es permetrà la cobertura
homogènia i equilibrada als pobles i a les ciutats.
Confiem que aquest siga el camí viable i just
per a erradicar la pobresa energètica i reduir les
emissions de CO2

A LA LLUM DEL SOL
GUILLEM JUANES
PLATAFORMA CIUTADANA
SALVEM LES PEDRISSES DE CATADAU

E

n l’actualitat em trobe feliçment jubilat
després de tota una vida professional com a
tècnic en electricitat i electrònica. Soc un dels
molts amants i observadors de la natura i, per
això, des de 2019, em vaig convertir en usuari
de plaques fotovoltaiques per a autoconsum.
És per això que volia contar-vos la meua
experiència personal. Espere poder aportar-vos
un poc de llum, ja que de llum va la cosa.
Fa tres anys vam decidir instal·lar plaques
fotovoltaiques a la teulada de la nostra casa. La
idea era contribuir a reduir el consum d’energia
elèctrica generada per les insostenibles centrals
tèrmiques i nuclears. Alhora, volíem obtenir
energia elèctrica de forma autònoma, sense
la necessitat d’una empresa subministradora,
aprofitant directament una font energètica

de la qual totes i tots podem disposar
gratuïtament: el sol.
Puc dir-vos que he estalviat en la factura
de la llum en tres conceptes:
 He rebaixat el consum d’energia de la xarxa,
especialment, en les hores de sol.
 Com que compte amb una energia extra, he
pogut rebaixar la quota de potència.
 I, a més, tinc un descompte per l’energia
generada i no consumida que descarregue a
la xarxa.
El meu compromís amb la sostenibilitat
ha resultat tindre també una compensació
econòmica. D’aquesta manera, he aconseguit
reduir la petjada ecològica i tindre una part
del control de l’energia que consumim.
Tots aquests avantatges només són
possibles amb un model descentralitzat.
Renovables sí, però de proximitat i com a
complement, mentre continuem investigant
una forma més eficient.
Que la llum solar no et tape la visió
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INTERSINDICAL DONES
GENEALOGIA FEMINISTA

CARME MIQUEL I DIEGO,
MESTRA ESCRIPTORA I
ACTIVISTA PEL VALENCIÀ
CLARA ESTEVE
Àrea de Publicacions
Carme Miquel i Diego va nàixer a la Nucia
(Marina Baixa), encara que la major part de la
seua vida va transcórrer a la ciutat de València
i en pobles de la Marina Alta i de l’Horta Sud.
Filla de mestres d’escola, Carme va exercir també
aquesta professió durant vora trenta-nou anys.
Al llarg de la seua trajectòria es va implicar en
diversos moviments professionals i sindicals.
Va ser membre fundador de la CAPPEPV
(Coordinadora d’Alumnes, Pares i Professors
per l’Ensenyament Públic en Valencià) i de la
Federació Escola Valenciana, dues entitats de les
quals ocupà la presidència.
Malgrat el desert cultural i cívic que imperava a
les acaballes del franquisme en què completava els
seus estudis, a través del seu germà, que aleshores
estava en la Universitat, Carme Miquel començà
a amerar-se dels nous vents de recuperació
democràtica i nacional, especialment a través de
Ferran Zurriaga. Amb ell i amb Pilar Calatayud,

Es formaren de
manera autodidacta,
amb grans dosis
d’il·lusió i compromís
en l’impuls de l’escola
pública en valencià, i
aprengueren allò que
els estudis oficials els
havien negat

Enric Alcorissa, Adela Costa, Vicent Moliner, Tere
Picher, i altres companys i companyes, comença
a funcionar la Secció de Pedagogia de Lo Rat
Penat. Es formaren de manera autodidacta, amb
grans dosis d’il·lusió i compromís en l’impuls
de l’escola pública en valencià, i aprengueren
allò que els estudis oficials els havien negat. Fet
i fet, constituïren el primer MRP (Moviment de
Renovació Pedagògica) de la postguerra.
Amb tot, Carme Miquel va compaginar
l’ofici de mestra i el seu compromís cívic amb
l’escriptura, en gran part dedicada a lectors joves.
També és l’autora d’escrits de caràcter divulgatiu
i didàctic i d’obres d’assaig. L’any 1997 va rebre
el premi Samaruc dels bibliotecaris valencians
pel llibre A cau d’orella i el 1998 rebé el premi
de novel·la Ciutat d’Alzira amb Aigua en cistella.

Com a articulista d’opinió va tindre també una
llarga trajectòria. En aquest sentit, hi destaca la
seua col·laboració en la nostra revista All-i-Oli,
en què va publicar un article mensual durant
quatre anys. Setmanalment, des de l’any 1998,
cada dimarts publicava una columna en la pàgina
“Panorama” del diari Levante EMV de València.
En total fou l’autora de més d’un miler d’articles.
La seua llarga i constant trajectòria li va valdre
diversos reconeixements i premis. L’any 2016 va
ser elegida membre de l’AVL, l’any 1996 se li atorgà
el Premi d’Honor Jaume I i el Premi Fundació
Bromera al Foment de la Lectura al 2019.
Per tot açò, Carme Miquel és un exemple a seguir
per a totes aquelles persones que concebem l’escola
pública com una de les vies més poderoses per a
formar ciutadans i ciutadanes conscients i lliures.

ELS VENTRES DE LLOGUER SÓN UNA PRÀCTICA
CLASSISTA, ETNICISTA, RACISTA I SUPREMACISTA

TORNEM AMB FORÇA ALS CARRERS
DESPRÉS DE DOS ANYS DE PANDÈMIA

ELS VENTRES DE LA DISCÒRDIA

UNA CRÒNICA DEL 8M

Si fem memòria, de segur que recordem les fotografies d’alguna famosa o famós, després de
convertir-se en mares o pares mitjançant un ventre de lloguer. El que, segurament, mai ens hem
qüestionat és quin pot ser el revers d’eixa fotografia. Es tracta d’una altra manera d’explotació
que pateixen les dones, en especial, en països pobres.

ALHAYA TALAVERA
INTERSINDICAL DONES

ALHAYA TALAVERA
INTERSINDICAL DONES

D

es de fa uns quants anys, els ventres de lloguer s’han
convertit en una opció en l’anomenat Primer Món per
a moltes dones (o famílies o parelles homosexuals) que no
poden tindre descendència. El tema ha eixit al debat públic
i, de fet, hi ha partits polítics que ho arrepleguen en el seu
programa electoral. Però, és realment una alternativa ètica a
la maternitat? Algú s’ha posat en la pell de les dones gestants?
Els diners no haurien de poder comprar-ho tot. Els ventres de
lloguer són una pràctica classista, etnicista, racista i, sobretot,
molt supremacista.
L’any 2017 es va crear la plataforma Stop vientres
de alquiler per a contar la verdadera realitat. Abans
de la seua creació, se’n tenia una visió idealitzada. A
penes n’hi havia informació a l’Estat espanyol, llavors.
Quatre dones, encapçalades per Teresa Domínguez, es
van posar mans a l’obra. Domínguez, a més, en el seu
blog (https://letraescarlata.org/vientres-de-alquiler/)
relata aspectes molt interessants i, alhora, preocupants
sobre el tema.
La mal anomenada gestació subrogada és una violació
dels drets humans arreplegats en nombrosos convenis
i tractats internacionals. L’embaràs no es pot subrogar
i tampoc no és una tècnica de reproducció assistida.
El procediment funciona així: a una dona sana se li
apliquen tècniques de reproducció d’aquest tipus perquè
es quede embarassada. I, al cap de nou mesos, barata una
compensació econòmica, es lliura la criatura a tercers.
Aquestes dones pateixen tractaments que posen en perill la

salut, usurpant també els drets als nadons: no se’ls reconeix
el dret a conéixer els seus orígens, cosa bàsica en l’adopció, i
es converteixen en una mercaderia contractual.
D’altra banda, els clients busquen mares gestants,
normalment, en països on la mà d’obra és més barata i,
tanmateix, els òvuls els compren a països de l’anomenat
Primer Món. Els intermediaris i clíniques ofereixen
meravellosos catàlegs per a poder triar el color d’ulls de la
mare, la religió que processa, el sexe del futur nadó... Hi ha
fins i tot un mercat negre d’embrions sobrants. El tema de
la pandèmia també ha fet molt de mal: algunes clíniques
fins i tot han admés que a les mares se’ls injecte, a més de
tota la medicació, medicaments immunosupressors que els
impedeixen fer front al virus.
El cas de les dones ucraïneses
Ucraïna és un dels principals centres al món per a la gestació
subrogada. Sense xifres oficials, es calcula que cada any naixen
2.500 nadons de gestants ucraïneses per a altres parelles, la
majoria estrangeres. Això significa que hi ha centenars de
dones embarassades sota les bombes subjectes a estrictes
contractes amb agències que intermedien entre elles i els
clients que volen convertir-se en pares. BioTexCom, una de les
empreses més grans, fins i tot va comprar un refugi antiaeri.
No ens hem d’oblidar tampoc de Grècia, una altra porta
europea de l’explotació reproductiva, ja que la llei grega sobre
gestació subrogada és la més laxa d’Europa. Aquest fet ha
permés que les màfies d’explotació humana troben una nova
via molt difícil de detectar.
En resum, amb els ventres de lloguer no estem parlant de
maternitat, sinó d’una situació d’explotació cap a la dona i de
comerç d’éssers humans.

P

er fi va arribar el nostre dia! És una de les cites més
importants del calendari reivindicatiu feminista, juntament
amb el 25N. Després de dos anys de pandèmia, imagineu-vos les
ganes que teníem d’eixir als carrers per clamar pels nostres drets,
pels mateixos salaris, perquè no som possessió de cap home...
El Cap i Casal es va tenyir de morat. Els carrers es van
omplir de gom a gom: vora 100.000 persones! Durant tota la
jornada les protagonistes vam ser nosaltres, les dones. Estàvem
expectants i desitjàvem que se’ns escoltara. Una pancarta amb
el lema “Les dones fem revolució feminista” va encapçalar la
manifestació. Es va respectar l’ordre previst: primer un espai
per a les persones amb mobilitat reduïda, després les dones
que portaven pancartes amb lemes feministes, seguides de
les organitzacions de dones i finalment, l’espai reservat per
les organitzacions i els grups mixtos. Anàrem des de la plaça
de Sant Agustí fins a les Torres dels Serrans, tot un càntic ple
d’emocions i festa. Va ser tanta la gent assistent que quan les
primeres arribàrem a la fi, encara hi havia gent sense moure del
punt de partida. Les manifestacions de Castelló de la Plana i
d’Alacant també van ser multitudinàries.
Va ser una vesprada plena d’emocions i un dia reblit d’actes
arreu de tot el País Valencià: una bicicletada a la Safor, una
batucada a Quart de Poblet...
Vam cridar diverses consignes i vam recordar també les que
ja no estan entre nosaltres. Desgraciadament, ho hem de fer
perquè, des del començament d’any, ja han sigut assassinades
vint dones, comptant dades oficials i no oficials. Nosaltres no
en fem cap distinció.
Algun dia no caldrà que isquem als carrers, perquè viurem
en una societat realment igualitària. Però mentrestant
continuarem lluitant pels nostres drets. Entre totes, a poc
a poc, canviarem el món i acabarem amb el patriarcat! Per
nosaltres, per les nostres mares i àvies i per les nostres filles!
Ahir, hui i sempre!
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INTERSINDICAL LGTBI+

INTERSINDICAL CULTURA

Contra la

fòbia

INTERSINDICAL VALENCIANA ÉS UN DELS
PROMOTORS DEL PROJECTE #TuEncensLaCultura

HI HA MOTIUS PER A
CONTINUAR LLUITANT
PER UN TREBALL DIGNE EN LA RESISTÈNCIA
LLIURE D’LGTBIFÒBIA CULTURAL
EL 40% DE LES PERSONES TRANS
PATEIX DISCRIMINACIÓ LABORAL

JEY OROZCO
INTERSINDICAL LGTBI+

L

es dones lesbianes, els homes gais i les
persones trans i bisexuals també som
persones treballadores. Aquest primer de
maig unim les nostres reivindicacions per a
reclamar unes condicions laborals dignes i
uns entorns laborals sense LGTBIfòbia.
Moltes persones LGTBI+ encara no han
eixit de l’armari en els seus llocs de treball
pels prejuís sobre la seua orientació sexual,
identitat o expressió de gènere. Aquest fet és
especialment greu en el cas de les persones
trans, ja que un alt percentatge d’aquestes
es troben en situació de desocupació. Les
persones trans són les grans oblidades del
sistema laboral. Són persones d'especial
vulnerabilitat, especialment, les dones trans,
les quals, per ser més visibles, pateixen
la discriminació amb més intensitat. La
transfòbia s’observa en tots els nivells de la
societat, però és en l’àmbit laboral on és més
sagnant. Aquesta situació provoca que les
dones trans tinguen molt complicat l’accés
a l’ocupació i les força a haver d’acceptar
treballs molt precaris per a poder sobreviure.
Els actes discriminatoris contra les
persones LGTBI+ estan molt presents en els
centres de treball, fins al punt que el 75%
de les persones treballadores reconeixen
haver sigut testimoni d’algun tipus d’agressió
verbal cap a lesbianes, gais, bisexuals, trans
i intersexuals en l’àmbit laboral. De fet, el
44% de les persones LGTBI+ oculten la seua
orientació sexual o identitat de gènere quan
volen ingressar en el món laboral. Aquestes
són algunes de les conclusions que s’extrauen
de l’informe Cap a centres de treball més
inclusius, editat per la Federació Estatal de
Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).
Un altre informe assenyala dades tan
alarmants com que les persones trans pateixen

xifres de desocupació que superen el doble de
la mitjana estatal o que el 44% de les persones
LGBI+ oculten la seua orientació sexual o
identitat de gènere per a trobar treball.
Tres de cada quatre persones LGTBI+ han
preferit no revelar la seua orientació sexual en
el treball per por de patir burles, comentaris
fora de lloc o, fins i tot, perdre l’ocupació.
A més, el 86% de les persones LGBI+ l’han
ocultat alguna vegada per si deixen de valorar
les seues qualitats professionals.
Encara que hi ha vies perquè la gent
denuncie quan sent un tracte discriminatori
en l’àmbit universitari o administratiu
–on existeixen protocols definits contra
l’assetjament de qualsevol tipus–, la realitat és
que en el món laboral la situació canvia. Hui
dia les persones LGTBI+ encara perceben que
la seua orientació sexual o identitat de gènere
els pot influir negativament en el treball.
Sobretot en l’empresa privada, ja que la major
part dels convenis no recullen protocols per a
tractar la diversitat sexual.
Aquest 1 de Maig hem de continuar
reivindicant que les vides de les persones
LGTBI+ són tan dignes de respecte com les
de qualsevol altra. A poc a poc, el col·lectiu
va guanyant espais socials. No obstant això,
des de la Intersindical Valenciana hem de
continuar apostant per la formació de les
nostres delegades i delegats sindicals. Cal
que tinguen coneixements suficients per a
detectar l’homofòbia i la transfòbia, a més de
saber com incloure-les en les negociacions de
convenis col·lectius. Hem d’aprovar protocols
contra l’assetjament laboral per motius
d’orientació sexual, identitat o expressió de
gènere en l’àmbit laboral, i elaborar de plans
d'acompanyament per a les persones trans.
Demanem l’impuls tant de les lleis LGTBI,
com de la llei trans a escala estatal, amb les
quals s’ha compromés el govern de coalició.

Per un treball digne lliure d’LGTBIfòbia!

XEMA SÁNCHEZ ALCÓN
INTERSINDICAL CULTURA

L

a cultura, deien els marxistes clàssics, és
un forma de superestructura ideològica
que és un simple luxe enfront de les
poderoses infraestructures econòmiques
que tenen el poder de canviar el món. En les
actuals societats complexes del coneixement,
ens agrade més o menys, no ha funcionat
d’aquesta manera tan determinista. La
cultura, corregia Gramci, no és un mer
afegitó, sinó una forma legítima de crear
hegemonies i relats, l’horitzó dels quals és
la transformació social i, com l’intel·lectual
italià sostenia, el poder cultural és sempre
anterior al poder polític. Per això, la
importància de teixir resistències i aliances
en el món de la cultura per a convéncer
amb la paraula, l’art, el diàleg lliure i crític a
través dels “cercles de cultura” (com proposa
també un altre teòric transformador, Paolo
Freire).
La cultura, doncs, en la nostra
organització, l’entenem d’aquesta manera,
com a eina narrativa que defén determinades
posicions crítiques i combatives contra
determinats discursos de dominació i que es
tracta de plantar cara a uns certs imaginaris
neoliberals que entenen la cultura com a
producte o com a simple divertimento.
I en aquest sentit, des d’Intersindical
Cultura hem reivindicat, al llarg de tot
aquest procés de pandèmia, els valors
culturals més emancipadors que, al
nostre entendre, han de fer costat a les
treballadores i treballadors de la cultura.
Han d’apostar per la defensa d’una cultura
de proximitat que evite l’amazonització del
món cultural o la protecció de les relacions
entre la nostra llengua i la cultura com a
base d’un espai vital que evite també la
marginalització de propostes crítiques i
divergents.

Amb tot això, hem creat i articulat un
projecte de resistència cultural que
denominem #TuEncensLaCultura, compost
per entitats molt variades del món de la
cultura de proximitat: llibreries, artistes
visuals, artistes escènics, músics, gestors
alternatius o entitats del tercer sector.
Aquest grup divers i plural, sorgit el
maig de 2020 en plena primera onada de la
pandèmia de la covid-19, està compost per
organitzacions, entitats i locals de proximitat
com la Intersindical Valenciana, Sala
Carme Teatre, Vociferio, Sankofa, ACICOM,
Biblioteques Inquietis, Libreria Gaia,
Societat Coral El Micalet, SIMUV, entitats
com Ca Revolta, l’Associació d’Arts Visuals
AVVAC o la productora cinematogràfica
Besafilms.
Al llarg d’aquests últims dos anys,
el grup ha reflexionat sobre els valors
tangibles i intangibles que aporta la cultura
i ha arribat a la conclusió que és necessari
continuar lluitant per evitar les situacions
de precarietat a què estan sotmesos les
treballadores i treballadors culturals.
També pretenem reforçar els valors socials
que la cultura aporta. En aquest sentit,
entenem que, en la mateixa línia que han
proposat estats com Alemanya o França,
la cultura ha de ser entesa com un “bé
essencial” amb un gran retorn social.  En
definitiva, des de l’àrea d’Intersindical
Cultura, considerem que hi ha motius
suficients per a continuar pensant una
cultura com a teixit de relacions i vincles
al costat dels productes culturals més
industrials i pensem que només col·laborant
és pot exercir una influència en els petites o
grans transformacions socials.
BENVINGUDES I BENVINGUTS A LA
RESISTÈNCIA CULTURAL
Per a més informació entra en la web:
https://www.tuencenslacultura.org/
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STEPV
LA CONSELLERIA HA CREAT UN GRUP DE TREBALL PER
A TRACTAR LES PLANTILLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

PER LA REDUCCIÓ
DE LES RÀTIOS I DE
LA BUROCRÀCIA I
LA RECUPERACIÓ DEL
PODER ADQUISITIU
MARC CANDELA
RESPONSABLE D'ACCIÓ SINDICAL STEPV

E

l passat 17 de febrer es va reunir la Junta
de Portaveus per a tractar el calendari de
negociació dels temes pendents. STEPV va
plantejar la urgència de la negociació de les
plantilles docents —fa anys que la Conselleria
ens proposa la negociació però no es compleix— i
que es duga a terme una negociació real i amb el
temps necessari per a tancar unes plantilles en
consonància amb les necessitats de professorat i
personal no docent en els centres educatius.
El Sindicat també ha demanat que s’incorpore
al calendari la negociació de la baixada de
ràtios en els centres educatius i la reducció de la
càrrega burocràtica del professorat. Igualment, la
recuperació del poder adquisitiu i l’equiparació
salarial amb altres territoris també ha sigut una
exigència del Sindicat.
També hem exigit el compliment dels acords
retributius derivats del fons addicional de la massa
salarial que encara no s’han complit: bretxa salarial

entre homes i dones, i triennis i sexennis del
professorat en pràctiques de 2019.
La Conselleria, encapçalada pel secretari
autonòmic d’Educació, ha contestat el següent a les
propostes del Sindicat:
 Plantilles: es comprometen a negociar-les, tot i que
depenen també dels decrets de currículum derivats
de la LOMLOE. Es comprometen a continuar
incrementant el personal d’administració i serveis
—la pandèmia ha obligat a paralitzar aquest
increment en benefici de més professorat—. També
estan estudiant incorporar personal educador social
a les plantilles dels centres en barris d’especial
dificultat.
 Ràtios: s’ha fet un esforç per incrementar el nombre
de professorat estructural en els centres, fet que ha
facilitat que la ràtio professorat-alumnat millore.
També han baixat les ràtios en determinades
localitats. No descarten continuar treballant la qüestió
de les ràtios més avant, però no per al curs que ve.
 Poder adquisitiu: vinculen la recuperació del
poder adquisitiu del professorat al de la resta de
funcionariat. No comparteixen que es produïsca una
negociació específica únicament de professorat.

 Burocràcia: estan treballant en les modificacions
normatives necessàries per a reduir la burocràcia
i, quan ho tinguen tancat, ho traslladaran a la
Mesa Sectorial.
 Acords retributius pendents d’aplicació: estan
treballant perquè es puguen abonar les qüestions
pendents. També estan treballant en un decret
perquè el funcionariat en pràctiques cobre els
triennis i sexennis.

El Sindicat no està
d’acord en el fet
que no es puguen
negociar els aspectes
retributius del
professorat al
marge de la resta
de funcionariat,
perquè la Mesa
Sectorial d’Educació
és perfectament
competent per a
fer-ho en qualsevol
moment

El Sindicat ha contestat que no està d’acord en
el fet que no es puguen negociar els aspectes
retributius del professorat al marge de la resta de
funcionariat, perquè la Mesa Sectorial d’Educació
és perfectament competent per a fer-ho en
qualsevol moment. Quant a les ràtios, STEPV
reconeix que la Conselleria ha fet esforços per
reduir-les i agraeix que no es tanque a la negociació
d’aquest tema, però és urgent abordar-lo.
Fruit de la pressió sindical, la Conselleria
va convocar al març un grup de treball per a
començar a negociar les plantilles d’infantil i
primària. És un primer pas, tot i que la resta de
temes proposats encara continuen pendents.

STAS
CAL MODERNITZAR L’ADMINISTRACIÓ PERQUÈ LA CIUTADANIA COMPTE AMB UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT

NOUS REPTES PER A L’ADMINISTRACIÓ DEL SEGLE XXI
CRISTÓBAL GALLARDO
INTERSINDICAL-STAS

A

mitjan segle XXI, l’Administració de
la Generalitat s’ha d’enfrontar a uns
canvis socials i econòmics que exigeixen
una reacció contundent. La modernització
d’unes estructures heretades del segle XIX
i l’adaptació a la societat digital són alguns
dels exemples més clars als que s’ha de donar
resposta. No obstant això, l’Administració
s’aferra a una estructura immobilista
que dificulta l’adaptació i actualització a
estructures i processos més àgils i propers a la
ciutadania.
D’una banda, l’era digital ha aportat
noves formes de prestació del treball i el
teletreball és una d’aquestes. Davant aquesta
oportunitat que va resultar molt valuosa
en temps de pandèmia, l’administració ha
optat per obstaculitzar l’aplicació d’aquesta

modalitat de treball a distància. I això va
en detriment del personal, que no pot
conciliar i, a més, com a conseqüència
del context econòmic que vivim, veu com
s’incrementen de manera alarmant el cost
dels desplaçaments.
L'opció del teletreball permet continuar
amb la prestació dels serveis amb gran
rendibilitat i eficiència. S’ha demostrat que la
major part del personal que desenvolupa la
faena en aquesta modalitat de treball resulta
més productiu a tots els efectes i així ho han
defés algunes institucions, com la Conselleria
d’Economia, que ha lluitat amb força per
implantar el model, quasi en contra de la
mateixa Administració.
D’altra banda, convé assenyalar una
altra opció fallida: el relleu generacional
del personal envellit que abandona
l’administració en jubilar-se. Les taxes de
reposició no faciliten la incorporació de nou
personal, raó per la qual, des de fa temps,

l’Administració abusa del personal temporal
per a assumir aquestes funcions. Actualment,
la UE obliga a reduir la taxa de temporalitat
al voltant del 8%, però això no garanteix la
condició de fix d’aquest col·lectiu. Per aquest
motiu, patirem una fuga del talent que no
tardarà a incidir
negativament en
el funcionament
L'opció del teletreball dels serveis. No
es pot deixar
permet continuar
de costat un
amb la prestació
personal format
dels serveis amb
que ha donat
gran rendibilitat i
els millors anys
eficiència
laborals de
la seua vida
al servei de
L’Administració
l’Administració.
necessita atraure el
Una nova gestió
talent per a formar i
dels recursos
incorporar personal
humans exigeix
valuós

l’actualització dels models de provisió que
apunten cap a una major especialització
i valoració del coneixement concret dels
processos en temps d’experiència en
comptes de la clàssica valoració memorística
de les proves.
Tampoc no podem oblidar la
interoperativitat real entre les administracions.
Cal facilitar la relació telemàtica amb
l’Administració, adequar la dimensió dels
serveis i flexibilitzar les estructures per
a adaptar-se als canvis. I tot això amb la
garantia de la despolitització dels serveis
per donar resposta a les necessitats de la
ciutadania.
Per concloure, és important destacar que
l’Administració necessita atraure el talent per
a formar i incorporar personal valuós per al
funcionament i desenvolupament dels serveis
públics. Si volem que aquests objectius es
facen realitat, cal voluntat política així com
unes dotacions pressupostàries adequades.
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ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

FORMA’T AMB L’ESCOLA SINDICAL DE
FORMACIÓ DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA
XAVIER NOGUÉS SANCHIS
ESFMB

L’

Escola Sindical de Formació de l’Intersindical
Valenciana (ESFMB) ha organitzat o donat
suport a un total de 50 accions formatives, amb una
participació global, de setembre fins ara, de 1294
persones inscrites i 971 persones participants en
alguna de les formacions portades a terme. El pla de
formació presentat ha acollit temàtiques de molts
àmbits diferents, que han donat resposta a l’interés de
les treballadores i dels treballadors de la confluència
dels sindicats de la Intersindical.

D’altra banda, cal destacar que moltes d’aquestes
formacions compten amb l’homologació i el
reconeixement d’organismes oficials, com ara la
Conselleria d’Educació, INTEF/Ministeri d’Educació,
FVMP, DALGO, etc.
En el nou pla formatiu, que complementa l’oferta
ja existent, podràs aprofundir en àrees com ara:
Mindfulness per al benestar i el màxim rendiment a
l’aula, la creació d’una pel·lícula documental, innovació
a l’aula CLIL, renaturalització dels espais educatius,
salut laboral, horts urbans, e-administració, tècniques
de negociació, convenis EBAP... i moltes més.
És per tot això que, amb l’ànim i la motivació
de continuar donant resposta a les necessitats i

Moltes d’aquestes
formacions compten
amb l’homologació
i el reconeixement
d’organismes
oficials, com ara
la Conselleria
d’Educació,
INTEF/Ministeri
d’Educació, FVMP,
DALGO...

demandes de la nostra afiliació, vos animem a
seguir proposant noves accions formatives, així
com a continuar formant-vos a l’Escola Sindical de
Formació de l’Intersindical Valenciana, l’ESFMB.
Per últim, i en aquests temps tan convulsos,
pensem que cal valorar la importància de la
formació i de l’educació. Nelson Mandela deia que
l’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar
per a canviar el món. Per tant, caldrà donar més
impuls i suport a l’Escola Sindical de Formació de
l’Intersindical Valenciana, l’única que ens uneix a
totes i tots.
ESFMB – L’ESCOLA QUE ENS UNEIX

DESDIBUIXANT FRONTERES
I DONANT SUPORT

ERASMUS+
EN LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL
CARLA GOMAR
ESFMB

E

t pensaves que això de l’Erasmus era sols per a
persones universitàries? Doncs no! En contra del que
moltes persones solen pensar, el programa Erasmus+
ofereix tot un ventall d’oportunitats. És veritat que, en
el cas de la formació professional, són menys conegudes
aquestes beques, però Erasmus+ engloba totes les
iniciatives en matèria educativa i comprén els nivells

Participants en el projecte Erasmus+

següents: escolar, formació professional, ensenyament
superior i formació de persones adultes.
L’Escola, coneixedora d’aquesta realitat i conscient
de la importància de l’aprenentatge permanent i per
a pal·liar la falta d’oferta formativa, encapçala un dels
majors consorcis Erasmus+. Hem format una àmplia
xarxa de col·laboració amb centres educatius de formació
professional, docents i alumnat de tot el territori valencià.
El Consorci creix i, gràcies a les negociacions
i la tasca ben feta, hem augmentat l’oferta de
destinacions arreu d’Europa: Grècia, Itàlia,

Hem augmentat
l’oferta arreu
d’Europa: Grècia,
Itàlia, Àustria,
Irlanda o Alemanya
són sols algunes de
les destinacions per
a gaudir d’una bona
mobilitat

Àustria, Irlanda o Alemanya són sols algunes de les
destinacions per a gaudir d’una bona mobilitat.
Per aquest motiu, el passat mes de març ha sigut
un mes intens i plaent per a l’Escola. Gràcies a tot
l’esforç i la dedicació hem enviat més de cent alumnes
a viure la seua experiència Erasmus. Estem segurs
que els canviarà la vida.
En l’Escola continuem treballant incansables per a
les mobilitats d’enguany i dels anys vinents.
Viure l’experiència Erasmus en formació
professional obri ments i enderroca murs.

“MORE OPPORTUNITIES,
LESS DIFFERENCES”
ALESSIA DE IULIS
ESFMB

L’

Escola Sindical de Formació de la Intersindical
Valenciana (ESFMB) va acollir, del 9 al 12 de
març de 2022, la segona trobada internacional
del projecte Erasmus+ “More Opportunities Less
Differences” (més oportunitats, menys diferències).
La trobada, a més d’oferir als participants la
possibilitat de viure tot l’esperit de les Falles, va ser
l’ocasió per a posar-se al dia, comprovar el que s’havia
implementat fins llavors i planificar passos futurs.
Al final del projecte, s’han d’elaborar els materials
següents:
 Una guia perquè les institucions que envien
estudiants d’FP afronten adequadament les
dificultats trobades en el treball amb alumnat amb
menys oportunitats.
 Una eina digital per a completar un test
d’autoavaluació i rebre una puntuació, basada en
indicadors mesurables, juntament amb les àrees de
millora identificades i les recomanacions per a les
mateixes organitzacions.
 Un manual amb consells pràctics per a les persones
mentores.

Participants en la segona trobada internacional del projecte Erasmus+ “More Opportunities Less Differences”

 Un joc de taula perquè l’alumnat d’FP es prepare
per a les mobilitats a l’estranger, en què puguen
experimentar possibles situacions i episodis als quals
s’hauran d’enfrontar.
En aquest moment, les i els socis estan a punt
de concloure el treball sobre l’IO1 i avançar cap
a l’IO2. S’espera que en breu s’elabore un marc
de qualitat per a les organitzacions d’enviament,
amb la finalitat d’orientar les institucions
i permetre que l’alumnat tinga la millor
experiència possible.

La trobada, a més
d’oferir la possibilitat
de viure tot l’esperit
de les Falles, va ser
l’ocasió per a posarse al dia, comprovar
el que s’havia
implementat fins
llavors i planificar
passos futurs

Un altre material que prompte estarà en línia
serà la pàgina web del projecte, en la qual es
podran consultar totes les fases del projecte, els
resultats previstos i realitzar el test d’autoavaluació
corresponent.
Tot açò serà avaluat i revisat en la següent reunió
transnacional, que tindrà lloc a Barcelos (Portugal), el
pròxim mes d’octubre.
Finalment, vos convidem a seguir totes les novetats
sobre el projecte en les següents xarxes socials:
Instagram - @MoreOppLessDiff
Facebook - @MásOportunidadesMenosDiferencias
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LLEGIT AVUI

ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ

MAITE LARRAURI I FRANCISCO CABALLERO

JOAN SANCHIS

GONÇAL LÓPEZ-PAMPLÓ I FRAN PARREÑO

PEDAGOGÍA ANTIFASCISTA

UN SUJETO INESPERADO. DIÁLOGO
SOBRE FILOSOFÍA Y FEMINISMO

QUATRE DIES. TREBALLAR MENYS
PER VIURE EN UN MÓN MILLOR

ON VA AQUESTA GENT

Los Libros de la Frontera, Madrid, 2021,
164 pàg.

Sembra Llibres, València, 2022, 163 pàg.

Octaedro, Madrid, 2022, 208 pàg.
No es pot ser demòcrata sense ser antifeixista.
Aquesta és la premissa de què parteix
aquest llibre, que en l’actual context d’auge
del neofeixisme, cal reivindicar amb força i
arguments. Els nous discursos feixistes es poden
combatre des de diversos espais, però, sens
dubte, l’educació n’és un de clau, sobretot pel
que fa a desactivar el procés de “normalització”
d’aquestes proclames ultradretanes i
antidemòcrates per una part considerable
de la societat, atés el seu caràcter funcional
al capitalisme liberal. Així doncs, el llibre
planteja estratègies per a avançar en un model
de pedagogia
antifeixista
inclusiva al servei
del bé comú,
que ens ajude a
construir discursos
i pràctiques que
qüestionen el
model neofeixista
i neoliberal defés
actualment per la
ultradreta política
i sociològica.
Perquè el
neofeixisme és
un virus que s’expandeix com la pesta a què
feia referència Camus, l’antídot del qual són els
valors i els drets humans que se’ns dubte poden
impulsar-se des del sistema educatiu.

Allà pel 1983, en acabar una classe de filosofia
dedicada a Jean Paul Sartre, dues alumnes
s’acostaren a Maite Larrauri per plantejar-li
una qüestió que se li va quedar ben endins: el
filòsof francés es dirigia a elles o als homes?
El dubte els sorgí perquè en els seus textos
sempre usava la paraula “home” per referirse a qualsevol persona. A partir d’aquell
interrogant, i altres que se’n deriven, el llibre
convida a reflexionar sobre els textos filosòfics
sota una mirada feminista.
Podia Plató no ser
masclista? Com
hem d'abordar els
textos filosòfics
misògins?
Maite Larrauri
i Francisco
Caballero,
professors de
Filosofia ja
jubilats i també
amics, escriuen
conjuntament
una obra que
reflexiona sobre
el subjecte de l’enunciació dels textos filosòfics
i, també, sobre tot allò que amaga. Perquè, de
quan en quan, cal reflexionar també sobre els
escrits que ens conviden a reflexionar.

En el complicat context traçat per
les múltiples crisis que patim, el jove
economista Joan Sanchis, amb una
remarcable trajectòria en polítiques
públiques d’economia sostenible, evidencia
la urgència de reorganitzar el model
productiu per a conciliar economia, drets
socials i sostenibilitat ambiental. Partint
d’una perspectiva històrica de la jornada
laboral en què es posen en relleu, de manera
especial, les lluites obreres de la Canadenca,
que l’any 1919
aconseguiren
implantar la
jornada de huit
hores diàries,
Sanchis posa
damunt la taula
la necessitat de
superar aquest
paradigma i la
conveniència
d’acostar-se a la
reducció de la
jornada laboral
a quatre dies
o trenta-dues
hores setmanals, amb arguments i consells
pràctics per a encarar el debat. Un debat
actual i universal, en què totes i tots, i també
el nostre planeta, ens hi juguem molt.

Bromera, Alzira, 2021, 32 pàg
"Quan van venir per mi, ja no hi havia
ningú que pogués protestar". Aquest és
l’últim vers del famós poema falsament
atribuït a Bertolt Brecht, però realment
escrit pel pastor luterà alemany Martin
Niemöller, sobre la persecució nazi, en
el qual es basa aquest conte il·lustrat de
temàtica antifeixista. Es tracta d’una
al·legoria sobre la fragilitat de la llibertat i
la vulnerabilitat de la democràcia. Un conte
per a adults al qual no li calen les paraules,
ja que les il·lustracions de Fran Parreño
són capaces de transmetre tot el missatge:
Algú torna
de la faena,
cap a casa.
En direcció
contrària,
camina la
resta de la
gent. Sembla
que fugen. Al
cel, se senten
remors
d’avions.
Pels carrers,
es veuen
soldats. Però
hi ha algú que continua, com si la cosa
no anara amb ell. No mira arrere ni es fa
preguntes. Fins que a casa l’esperaran totes
les respostes.
RITMES D'ARA I ACÍ

MANIFEST ANTIROMÀNTIC
VICENT XAVIER CONTRÍ

L

es noves tecnologies poden convertirnos en protagonistes de la decadència
o l’eufòria, fer-nos caure en el narcisisme
més estúpid i obligar-nos a viure en l’infern
o el cel de les inseguretats i la solitud. Els
músics Joan Palomares i Pau Berga (l’un és
sociòleg i membre de Prozac Soup i l’altre
és el realitzador de moda de videoclips) han
concebut l’electroòpera Manifest antiromàntic
com un itinerari pornogràfic (en tots els
sentits del terme) per a despullar el control
que sobre nosaltres exerceixen tota mena
d’aplicacions informàtiques i plataformes, que
van des del whatsapp fins al metavers, passant
per Tinder, Instagram o una assistent virtual
un miqueta especial.

L’obra, estrenada amb èxit al Teatre
Principal de València, és una delirant i
divertida posada en escena on hi ha sexe i
més sexe en un món tutelat per una espècie
de “supremacisme cuqui”, com explica Pau
Berga. A més, l’estètica ens transporta a l’art
constructivista de l’URSS: banderes, vestits
grocs militaritzats, culte als emojis, addicció
al mòbil, i com ja hem apuntat, sexe pertot
arreu. Berga ens recorda que la creació
teatral té una base assagística, amb la tesi
realitzada pel seu company Joan Palomares.
Així, estem davant del relat “del control de la
subjectivitat”, en una trama en la qual triomfa
la “internacionalització de l’emoticona del
coret”, argumenta l’artista audiovisual.
Al capdavall, la història és un reflex de la
realitat. @Miss i @Mister (Sara Guerrero
i Alberto Ángel Escartí) , tenen una cita i
caminen per les xarxes socials, o el que és

el mateix, van pegant tombs sexuals per
la vida real/virtual en un escenari presidit
per un gran telèfon mòbil secundat per
actors i músics que ballen i interactuen
amb les cançons de Prozac Soup (amb Joan
Palomares i Rafa Nogueroles al front). Del
pànic i la depressió passem ràpidament a les
rialles amb la història d’aquesta parella que
travessa moments durs, d’incomprensió i
en els quals la pornografia ho ompli i ho pot
quasi tot de manera frenètica.
A la tardor, el “Manifest antiromàntic”
visitarà Alacant i Castelló de la Plana, i ja
s’estudien nous escenaris per a veure i escoltar
perletes com aquestes: “... al cor dinamita/
papallones als calçotets/ el meu amic sexy,
guapo/ se la casca pensant en tu/ No tinc
vergonya, guapa/ Això ja no es duu/ En esta
disco cutre, estem els més perduts/ Aquells
petons en l'abisme no tenien futur.”
EN PANTALLA

LA MORTÍFERA COMPETÈNCIA
COMPETENCIA OFICIAL
Directors: Fernado León de Aranoa
Intèrprets: Oscar Martínez, Antonio
Banderas, Penélope Cruz, Irene Escolar,
José Luis Gómez, Nagore Aranburu,
Manolo Només, Pilar Castro
Any: 2021
BEGOÑA SILES OJEDA

D

os actors, el prestigiós Iván Torres
(Oscar Martínez) i l’exitós Félix Rivero
(Antonio Banderas), es posen al servei
de la directora Lola Cuevas (Penélope
Cruz). Un empresari multimilionari (José
Luis Gómez) els contracta per a obtindre,
mitjançant la producció d’eixa pel·lícula,
un reconeixement general que servisca

d’empremta immemorial del seu pas per tan
acabalada com freda vida.
Fins ací l’argument d’una pel·lícula que,
si bé parla de la manera en què es construeix
una ficció i els duels interpretatius que
l’encarnen, aborda l’aspecte més universal
de la competència laboral entre els éssers
humans. Una competència que, en aquest
cas, pren el rumb proposat pel filòsof
Thomas Hobbes, la via d’acció del qual es
resumeix en el seu famós homo homini
lupus (l’home és un llop per a l’home).
Aquesta frase, continguda en la seua obra
El Leviatan, es refereix a l’estat natural de
l’home que, al seu juí, és el que l’encamina
cap a una lluita contínua contra el seu
proïsme. Els actors Iván Torres i Félix
Rivero, esperonats per la directora Lola
Cuevas, no fan més que portar a l’extrem
eixa lluita per a aconseguir la glòria, que
igualment anhela qui ha posat els diners per
a la pel·lícula: el multimilionari empresari.

La ficció posada en joc va descobrint les
armes que utilitzen durant els assajos els
seus competidors. Armes de salva que
després les va carregant el diable, com
a metàfora de la pulsió que ens habita
en els éssers humans i de la qual ofereix
testimoniatges sobrats la història, inclosa
la més recent que transcorre en la guerra
d’Ucraïna.
A través de la ficció, que no s’ha de
confondre amb mentida, sinó amb artifici
cultural mitjançant el qual elaborem
els conflictes humans, anem veient el
desplegament de la violència causada pel
xoc dels egos enfrontats. La directora Lola
Cuevas no farà més animar-los, de manera
perversa, perquè donen curs al llop que
porten dins; d’igual manera que es fa en
alguns dels més descarnats xous televisius
d’impacte. Competència, sens dubte, mes
competència letal, que la ficció pareix copiar
de la nostra més crua realitat.

INTERSINDICAL VALENCIANA COMENÇA A DESPLEGAR
LES LÍNIES DE TREBALL ACORDADES EN EL VI CONGRÉS

LA MATA DE JONC
DEL SINDICALISME VALENCIÀ
Pareix que fa una eternitat que estàvem a Alboraia debatent sobre política
sindical i celebrant una trobada de companyes i companys compromesos amb
la lluita per l’emancipació de la classe treballadora i amb nostre País Valencià.
En aquest temps hem assistit a negociacions importants per a les treballadores i
treballadors, com ara la reforma laboral, el SMI, les pensions, la implementació
del pla anticrisi o altres mesures de l’escut social del govern espanyol i la seua

VICENT MAURÍ

E

n aquesta situació, el sindicat aposta per
implementar mesures que eviten que siga la
classe treballadora la que pague els efectes
de la pandèmia i de la guerra. Les polítiques que
estan aplicant els governs estatal i autonòmic han
d’anar més enllà per no danyar més les treballadores
i treballadors i els sectors més desfavorits de la
societat. Calem mesures molt més ambicioses en tots
els àmbits per garantir-ne els drets socials, laborals
i econòmics, conquerir-ne de nous, combatre la
precarietat, l’exclusió social, la pobresa i la desigualtat
territorial. No es tracta només de pal·liar els
efectes de les successives crisis, sinó de capgirar les
polítiques socials, econòmiques i laborals, i també les
territorials, per superar l’actual situació. Com hem
mantingut des del principi de la pandèmia, l’eixida de
la crisi no ha de ser la tornada a l’antiga normalitat,
sinó obrir el camí cap a una major transformació
social. Qualsevol altre camí suposarà mantindre una
situació que no és acceptable per a les treballadores
i treballadors, ni tampoc per al País Valencià. En
conseqüència, cal que el govern espanyol i el govern
valencià intensifiquen les polítiques socials i laborals.
El darrer paquet de mesures anticrisi ens ha deixat un
sabor agredolç. Hi ha mesures positives, unes altres
que són discutibles, i també caldria plantejar-ne
algunes més que són molt necessàries. Cal una acció
de govern valent. Nosaltres farem costat a qui aposte
per eixe camí, ja que estem en un moment força crític.
No obstant això, serem crítics quan toque, com ho
hem fet davant la reforma de les pensions d’Escrivà o
la reforma laboral de Sánchez-Calviño.
Reiterem la necessitat d’un pla de xoc social per a
fer front la crisi i d’un programa social i econòmic per
als propers anys que servisca per a donar respostes
reals i immediates a les necessitats més peremptòries

translació al País Valencià per part de la Generalitat Valenciana que, a més,
també ha posat en marxa, en el marc de les seues competències, diverses mesures
per a afavorir els interessos de la població. També s’anuncien noves actuacions
sobre pensions, com l’establiment dels plans de pensions d’empresa, i un pacte
de rendes. Tot, en un context complicat pels efectes de la pandèmia i de la invasió
russa d’Ucraïna, amb un inflació desbocada: un 9,8% al mes de març.

de la població i les que tindrem en els propers
anys. Mesures que milloren els salaris i l’SMI, les
condicions laborals, que contemplen la distribució
de la riquesa, la reducció de la jornada laboral, la
racionalització del temps de treball, acabar amb les
discriminacions en el món del treball per raó de sexe,
identitat i orientació sexual, procedència o edat,
l’establiment de la renda bàsica universal, l’augment
de les pensions, la reindustrialització del nostre país,
una reforma fiscal progressiva i una hisenda pròpia
que acabe amb l’espoli fiscal que patim, així com
l’establiment d’un marc valencià de relacions laborals
i protecció social, i avançar envers més i millor
autogovern per a facilitar i millorar la vida de les
valencianes i valencians.
Intersindical Valenciana ha treballat de valent,
amb constància, per construir espais unitaris
que, respectant la diversitat, la pluralitat i
l’autonomia, servisquen per a caminar en aquest
sentit. Per a nosaltres, la millora de les condicions
laborals i de vida de la classe obrera s’ha de fer,
complementàriament, en els centres de treball i en
els barris i pobles. Per això, treballem en tots dos
àmbits, el laboral i el sociopolític, perquè els dos són
importants per a la nostra organització. Per això,
apostem per la construcció d’un potent moviment
d’unitat popular que en siga el motor i també per
avançar en la territorialitat de la nostra organització
en els pobles i comarques. La unitat del moviment
sindical i de les organitzacions socials és la clau per a
aconseguir els nostres objectius i reivindicacions.
Per a fer-ho possible també hem de deixar arrere
la concertació social, que tant de mal han fet a la
classe treballadora des de l’època dels pactes de
la Moncloa. Cal transitar, quan siga necessari, per
la via del conflicte, del sindicalisme combatiu i
transformador, que no renuncia a la negociació i
als acords ‒però que no fa del diàleg social el fi, com
és del cas d’alguns agents socials‒. Per millorar les

Reiterem la
necessitat d’un pla
de xoc social per
a fer front la crisi
i d’un programa
social i econòmic
per als propers anys
que servisca per
a donar respostes
reals i immediates a
les necessitats més
peremptòries de la
població
El creixement ens
aportarà més força,
més diversitat,
més pluralitat i
més efectivitat en
la defensa dels
interessos de la
classe treballadora i
del nostre país

nostres condicions laborals, les nostres posicions
en la negociació col·lectiva, cal combinar el binomi
clàssic i efectiu, de “pressió-negociació”, juntament
amb la participació i decisió.
Intersindical Valenciana va acabar l’any 2021 amb
702 delegades i delegats, més de 23.000 persones
afiliades, amb 11 sindicats confederats, i diverses
estructures sindicals consolidades. Per als propers
anys tenim el repte important de fer passos ferms
per augmentar la seua representació i afiliació per
avançar cap a l’objectiu de ser una central sindical
representativa en l’àmbit valencià. No és una tasca
fàcil; encara ens queda molt de camí per davant,
però entre totes i tots, a poc a poc, i amb coherència
i fermesa, ho aconseguirem. No hem d’oblidar que, a
hores d’ara, ja som un sindicat representatiu en molts
àmbits funcionals.
En els propers mesos entrarem en un procés
d’eleccions sindicals en el qual hem de consolidar
les nostres posicions i intentar millorar la nostra
representativitat sectorial i general. Per a fer-ho, cal
desplegar els manaments del VI Congrés i activar
el conjunt de la nostra organització i afiliació
per crear seccions sindicals i presentar-nos a les
eleccions en noves empreses i administracions
públiques. És una tasca que ens competeix a tots
els sindicats confederats i a totes les persones
afiliades. Hem de ser com la mata de jonc que
aguanta les inclemències i els atacs però s’adapta,
resisteix i recupera la seua posició per continuar
dreta i disposada a continuar sent la veu de les
treballadores i treballadors del nostre país. El
creixement ens aportarà més força, més diversitat,
més pluralitat i més efectivitat en la defensa dels
interessos de la classe treballadora i del nostre país.
Aquest és el repte: convertir-nos en una eina útil,
no només per als sectors i empreses on ja tenim
implantació, sinó també per al conjunt de les
treballadores i treballadors valencians.

