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BEATRIU CARDONA I PRATS
PORTAVEU D'INTERSINDICAL

E ls pressupostos són el document on es 
poden veure les polítiques i accions dels 
governs: més enllà de les declaracions i 

promeses electorals, les inversions són el que 
marca la diferència. Els primers mesos de 
la tardor són frenètics en els despatxos dels 
ministeris, conselleries, i ajuntaments: toca fer 
numeros per a repartir els diners que es tenen. 
Però la cosa no acaba en els jocs malabars dins 
dels governs, sinó que a finals d’any l’activitat 
es trasllada a sessions i plens, en què també hi 
ha partida i marge de maniobra. Fins i tot hi 
ha votacions de pressupostos que decideixen o 
trenquen governs.

Curiosament, el que ocupa tant de temps 
i esforços als nostres governs passa bastant 
desapercebut per a l’opinió pública. La 
ciutadania en general no som plenament 
conscients de la importància (fins i tot, 
gravetat) de les decisions preses en els debats 
pressupostaris. No ens enganyem: els diners, 
més que les paraules, fan girar el món.

Pressupostos bel·licistes
En algunes ocasions els comptes contradiuen 
les promeses i acords de govern. Aquest és el cas 
dels pressupostos de l’Estat per al 2023, amb un 
augment del 26,3% de les partides destinades 
al Ministeri de Defensa: les assignacions 
directes pugen a 10.152 milions d’euros i estudis 
independents comptabilitzen també despeses 
indirectes (a càrrec d’altres ministeris), però 

que acaben en l’exèrcit: quasi 13.000 milions 
d’euros més. El total: 24.000 milions d’euros, 
que és aproximadament el 2% del PIB estatal.

L’altra cara de la moneda
Aquesta xifra contrasta amb el pressupost 
estatal destinat a educació, que és de 6.408 
milions d’euros, amb 2.549 d’aquests destinats 
a beques. És palés que és una dotació major 
que la de l’any passat (puja més d’un 6%), però 
es queda ben lluny de l’augment del 26% en 
defensa. En altres paraules: per a educació va 
el 10% del que es destina a despesa militar. 
És cert que les competències educatives estan 
transferides als territoris, però, així i tot, de 
l’Estat venen fons que completen programes 
necessaris, com ara d’ajudes a l’estudi, de 
reforços, o de premis a la innovació. Nelson 
Mandela deia que l’educació és l’arma més 
poderosa per a canviar el món. Quina ironia...

I nosaltres?
Per a 2023, el País Valencià té un pressupost 
de 28.438 milions d’euros. És a dir, la gestió de 
sanitat, ensenyament, serveis socials, atenció 
a la dependència, ingrés mínim vital, parc 
públic i ajudes d’habitatge, infraestructures, 
investigació, vertebració del territori, lluita 

contra el canvi 
climàtic..., de més 
de 5 milions de 
persones és quasi 
la mateixa que 
per a armament 
i bases militars. 
Fem-nos-ho mirar.
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H an passat dues dècades des del Congrés que va marcar el 
naixement de la Intersindical Valenciana. Va ser el punt 
culminant a molts anys de treball i d’il·lusions que, per fi, es 

farien realitat: un sindicat de classe, assembleari, feminista i valencià 
que abastaria tots els àmbits laborals. Des d’aleshores el creixement 
del Sindicat és un fet. Som la força sindical hegemònica en educació 
(STEPV acaba d’aconseguir la tercera majoria absoluta consecutiva 
en pública no universitària), el sindicat majoritari en el sector públic i 
cada vegada estem més implantats en el privat. Aspirem a convertir-nos 
en el sindicat més representatiu de la classe treballadora. Estem en el 
bon camí. Però encara falta molt de treball. Cal unir esforços i sinergies 
per a aconseguir-ho. En aquest sentit, els tres sindicats de l’empresa 
privada de la Confederació Intersindical Valenciana (STICS, STM i 
OSUT) s'han unit en una sola federació: Intersindical-ICS, que serà la 
marca d’Intersindical Valenciana per a les empreses de la indústria, el 
comerç i els serveis.

Cal un sindicat com el nostre, ara més que mai. Vivim temps 
incerts i complicats, i el capital, de nou, vol imposar la seua retòrica. 
D’exemples, en tenim uns quants. Les treballadores i treballadors d’El 
Corte Inglés (ho podeu llegir en l’entrevista d’aquest número) han 
perdut bona part dels drets laborals que havien aconseguit en el passat. 
En Ford hem assistit en els últims mesos a una competició vergonyosa 
per veure quina planta d’Europa rebaixava més els seus drets laborals 
per no tancar. UGT s’ha autoproclamat com el salvador de la planta 
d’Almussafes amb un conveni col·lectiu (el primer que no es vota en 
referèndum) que empitjora les condicions laborals de les treballadores 
i treballadors i que, a més, no ha impedit l’anunci d’un nou ERO. El 
pròxim 21 de febrer, hi ha eleccions en Ford-Almussafes i la plantilla 
haurà de recordar qui ha treballat per ells i qui en benefici de l'empresa.

Per això, els sindicats combatius i reivindicatius molestem. Què 
esperen els partits del govern 'més progressista de la història' per a 
derogar la llei mordassa? Ens tindran enfront davant de qualsevol 
normativa que intente criminalitzar les mobilitzacions socials. De 
la mateixa manera que no ens pareix suficient el requisit lingüístic 
que ha acordat el Botànic per a la Funció Pública. S'hauria d'haver 
apostat per una regulació més ambiciosa que abraçara el conjunt 
de l’Administració. D’aquesta manera, les i els valencianoparlants 
continuem sent ciutadania de segona categoria.

I tot açò després del campionat del món de futbol que s’ha disputat 
a Qatar. Un estat en què dones i el col·lectiu LGTBI+ no tenen drets. 
Per no parlar de les treballadores i treballadors que han mort durant la 
construcció dels estadis que havien d’acollir la competició. Oficialment, 
la FIFA només reconeix que han perdut la vida tres persones, però hi ha 

un informe d’Amnistia Internacional que 
eleva les morts fins a 15.000. Per desgràcia, 
mai no en coneixerem la xifra real.

De veritat és aquest el món que 
volem construir? Des de la Intersindical 
Valenciana tenim clar que no. I per 
això, no deixarem de lluitar per crear 
una societat més justa, més igualitària i 
més lliure. I de segur que aquest treball 
donarà els seus fruits i, d’ací a vint anys 
celebrarem que serem la veu i la força de 
tota la classe treballadora valenciana.

Per 20 anys 
més al servei 
de la classe 
treballadora 
valenciana

Amb la col·laboració de  

la Conselleria d'Educació,  

Cultura i Esport:

Amb la col·laboració de

EDITORIAL

COL·LABORACIONS: Joan Blanco, Beatriu Cardona, Alessia De Iulis, 
Sones Flores, Cristóbal Gallardo, Manuel García, José Vicente Gómez 
Tarín, Pilar Medrano, Esperanza Navarro, Xavier Nogués, Daniel 
Portillo, Mari Montiel Roca, Ester Rincón, Xema Sánchez, Begoña 
Siles, Alhaya Talavera.

ADMINISTRACIÓ I REDACCIÓ: Juan de Mena, 18, bxs. 46008 València. 
Tel. 96 391 91 47 · Fax 96 392 43 34 ·  
allioli.stepv@intersindical.org  
TIRATGE: 17.000 exemplars  
ISSN: 1699-4809 
DIPÒSIT LEGAL: V-807-2000  
FRANQUEIG CONCERTAT: 46/196

INTERSINDICAL VALENCIANA 
www.intersindical.org
ALACANT: Glorieta Poeta Vicente Mogica, 5-12. 03005
Tel. 965 98 51 65

ALCOI: Alcoleja, 5 · 03802 
Tel. 690 15 86 89
ALZIRA: Plaça del Sufragi 11, Ent A i B. 46600
Tel. 96 240 02 21
ELX: Maximilià Thous, 121-B. 03201
Tel. 966 22 56 16
CASTELLÓ: Marqués de Valverde, 8. 12003
Tel. 964 26 90 94
VALL D’UIXÓ: Almenara, 11, bxs. 12003
Tel. 964 26 90 94
GANDIA: Av. d’Alacant, 18-1r. 46701
Tel. i fax. 962950754  
VALÈNCIA: Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47
BUNYOL: Pl. Layana 1b. 46360
Tel. 960 823 260
XÀTIVA: Portal del Lleó, 8, 2a. 46800
Tel. 96 228 30 67

PRESSUPOSTOS 2023

Per a educació va 
el 10% del que es 
destina a despesa 
militar

Des de la 
Intersindical 
Valenciana no 
deixarem de lluitar 
per crear una 
societat més justa, 
més igualitària i més 
lliure

Seu de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
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UNA MIRADA ARRERE: 
DE LA COORDINADORA 
A LA INTERSINDICAL

INTERSINDICAL

LA INTERSINDICAL VALENCIANA COMPLEIX VINT ANYS

L’11 de maig de 2002, representants de diferents sindicats es reunien en l’IES 
Benlliure de València per constituir una força sindical nova, però rica en 
experiència sindical. Diferents veteranies, personals o col·lectives, unien aquest 
dia les seues forces. Moltes d’aquestes persones havien tingut un paper destacat 
en la història del sindicalisme valencià en espais sindicals majoritaris en els seus 
sectors. Una altra part procedia de l’experiència unitària i assembleària de la 
Transició, en especial, l’ensenyament. Tres grans etapes configuren la història 
d’aquesta experiència sindical. En primer lloc, del franquisme a la vaga general 
del 14D (1988) amb la resistència d’un sindicalisme sectorial contínuament 
assetjat en coexistència amb un model sindical centralitzat i jeràrquic. En segon 
lloc, la resposta agosarada de l’extensió del sindicalisme de l’ensenyament 
davant els intents de marginació. I, en tercer lloc, la constitució, finalment, de la 
Intersindical Valenciana, que ofereix un model sindical alternatiu.

de sectors. Així, des dels primers estatuts, es 
consagrava l’aspiració d’integrar-se en aquesta 
futura central sindical unitària que no va 
arribar mai.

A poc a poc desaparegué la possibilitat d’una 
central unitària. Cada partit o corrent polític 
va intentar configurar la seua central. Algunes 
propostes sindicals històriques desaparegueren 
o quedaren residuals; altres tingueren una 
vida efímera o cresqueren al caliu de forces 
polítiques emergents; i altres van convertir 
el seu caràcter de moviment en estructures 
tradicionals i més rígides. Dos centrals sindicals 
(CCOO i UGT) ocuparen quasi tot l’espai amb el 
vistiplau de les forces polítiques que participaren 
en els grans acords de la Transició: el pacte 
de la Moncloa. L’Estatut dels Treballadors i, 
més tard, la LOLS (i la Llei 9/87 en la Funció 
Pública) donaren forma a un model sindical que 
tractava de convergir i fer compatibles els usos 
i costums sindicals de les dues primeres forces 
sindicals, assegurant-ne la primacia. En el camp 
funcionarial, s’hi incorporà un tercer: la CSIF.

L’obsessió per l’exclusivitat
Les primeres eleccions sindicals entre el 
funcionariat (1987) evidencien que la diversitat 
sindical és molt més ampla i, per anul·lar-la, les 
negociacions sectorials es desvien a altres àmbits 
de negociació. L’estocada es produeix després 
de la vaga general del 14 de desembre de 1988, 
convocada per CCOO i UGT amb el suport de 

llarga trajectòria sindical decidisquen formar una 
nova organització que defenga els drets de les 
treballadores i els treballadors des de la llibertat 
d’idees, la participació, la solidaritat, l’autonomia 
i la independència. Així, en 1992 naix el Sindicat 
de Treballadors de l’Administració (STA) en 
l’Ajuntament de València, d’Alacant i altres. I en 
1997 naix en la Ford la Plataforma Unitària de 
Treballadors (PUT), arran de l’expulsió de CCOO 
de tres dels seus delegats del comité d’empresa 
de Ford Almussafes, que es van oposar a la firma 
d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO).

Un futur de resistència
Han passat 45 anys, però la visió d’aquelles 
persones, el seu esperit, la solidesa dels seus 
debats i la consistència de les seues decisions 
planen sobre el treball sindical actual. 
Aquell moviment de 1976, la Coordinadora, 
ha esdevingut un model sindical que no 
s’albirava en aquell temps i que anava 
prenent forma en els anys noranta, la 
Intersindical Valenciana.

Com escrivia Vicent Esteve en el llibre 35 
anys fent camí (València, 2009): “Mantenir 
la nostra 
organització, i 
mantenir-la amb 
salut i en procés 
d’expansió, 
fidel al model 
original i alhora 
elàstica, adherida 
tenaçment a 
una trajectòria 
social canviant, 
no pot ser cosa 
de fortuna. La 
supervivència del 
nostre sindicat 
només es pot 
explicar per 
l’adhesió d’un 
bon grapat de 
treballadores i 
treballadors, de 
dues generacions 
successives, 
amb un perfil 
ideològic 
inequívocament 
progressista. No 
és poca cosa, 
ens atrevim a 
considerar, a 
la vista de les 
fortíssimes forces 
centrípetes que 
sacsegen el món. 
Modests, sí, som 
molt modests. 
Resistents, 
també.” 

JOAN BLANCO
MEMBRE DEL SECRETARIAT DE  
L’STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA

Un sindicalisme per fer, amb l’ideal de la 
unitat sindical
Aquesta història havia començat en els darrers 
trams de la dictadura, quan el sindicalisme 
actiu debatia com organitzar-se per recuperar 
les llibertats i ser legals. En aquell temps, en 
què totes les il·lusions semblaven possibles, la 
unitat sindical era un concepte valorat i desitjat.

Arran de l’elecció de representants estatals 
per a una negociació amb el Ministeri (la 
Coordinadora de 1976), en l’ensenyament es 
va conformar un model sindical assembleari, 
unitari i plural. Un sindicalisme amb senyals 
d’identitat ben definits, forjat en llargs debats 
en un muntó d’assemblees, que va decidir 
que la defensa dels drets de les treballadores 
i els treballadors de l’ensenyament aniria, 
per sempre, lligada a un model d’escola 
pública i valenciana, a la seua renovació, a 
la recuperació del país i la seua llengua, a la 
democràcia i la defensa d’un món millor.

Però, tot i constituir un sindicat sectorial, 
avançar en la unitat sindical va ser un dels 
principals objectius dels STE. No es volia 
construir un sindicat exclusiu d’ensenyament, 
sinó que s’aspirava que el moviment unitari de 
l’ensenyament tinguera el seu reflex en la resta 

la quasi totalitat de sindicats, entre els quals 
hi havia STEPV, i que obté una gran resposta. 
Com a conseqüència, s’obri un ampli moviment 
negociador, en l’àmbit general de l’Estat i en 
tots els àmbits sectorials, que és desviat des 
dels marcs ordinaris de la negociació a un marc 
específic, la Plataforma Sindical Prioritària 
(PSP), que articula un sistema de negociació on 
només entren dos sindicats i l’Administració o 
les patronals. L’obsessió excloent va conduir a 
la reflexió, dins de l’STEPV, que calia compartir 
l’espai sindical amb treballadors i treballadores 
d’altres sectors que compartiren la mateixa 
forma d’entendre el treball sindical. A més, 
en les eleccions sindicals de 1990, la lluita per 
construir espais unitaris rebrà un nou colp amb 
l’anomenada “guerra dels preavisos” llançada 
per CCOO contra UGT i la resta de sindicats. 
Aquest fet va posar de manifest, per si encara no 
havia quedat palés, que la possibilitat de crear 
una gran central sindical unitària es diluïa cada 
vegada més. Tot i que posteriorment es va parlar 
de fusionar els espais sindicals de CCOO i UGT, 
aquesta proposta va desaparéixer per a sempre 
amb el repartiment dels espais institucionals 
de representació i, amb això, també la vida 
interna en aquestes organitzacions es feia més 
dependent de l’ajuda institucional i molt menys 
de la seua afiliació.

Una resposta agosarada enfront de la 
marginació
En aquest context, el V Congrés de l’STEPV 
(Guardamar, 1992) debat la necessitat de 
compatibilitzar l’aspiració per la unitat 
sindical amb l’existència del nostre model 
sindical fora de l’ensenyament. Després de 
presentar candidatures entre el personal 
laboral i funcionari de la Generalitat (1994) 
vindrà el VI Congrés (Morella, 1995), que 
prendrà la decisió d’obrir les estructures 
sindicals a la participació de persones d’altres 
sectors i, com a mostra de compromís, afig al 
nom la marca Intersindical Valenciana. En 
1998 apareixen les primeres candidatures en 
la sanitat. Més tard, el VII Congrés (València, 
1999) decideix que l’estructura de l’STEPV-Iv 
passaria a estar formada per sectors que, en 
un termini prudent, s’haurien de convertir 
en sindicats autònoms, fet que es produeix 
en 2001 amb la constitució d’una federació 
de STPV que ja s’encamina a la confluència 
externa amb altres organitzacions. En aquests 
tres congressos, està l’origen i el disseny 
de la proposta intersindical, desplegada en 
debats densos, durs i profunds, amb una forta 
càrrega de debat ideològic, que a poc a poc van 
guanyant adhesions i que situa el centre del 
debat fora de l’ensenyament.

Naixen STA i PUT
La rigidesa del model sindical de CCOO i UGT 
provoca que un grup de sindicalistes amb una 

Una imatge del congrés constituent de la Intersindical Valenciana al maig de 2002

Arran de l’elecció 
de representants 
estatals per a una 
negociació amb 
el Ministeri (la 
Coordinadora 
de 1976), en 
l’ensenyament es va 
conformar un model 
sindical assembleari, 
unitari i plural 

L’obsessió excloent va 
conduir a la reflexió, 
dins de l’STEPV, 
que calia compartir 
l’espai sindical 
amb treballadors 
i treballadores 
d’altres sectors 
que compartiren 
la mateixa forma 
d’entendre el treball 
sindical

Han passat 45 
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les seues decisions 
planen sobre el 
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ENTREVISTA

VICENTE MARTÍNEZ
SECRETARI GENERAL DE LA SECCIÓ  
INTERSINDICAL-STICS EL CORTE INGLÉS

EL CORTE INGLÉS 
COACCIONA LES 
TREBALLADORES 
I TREBALLADORS 
PERQUÈ VOTEN ELS 
SEUS SINDICATS 
AFINS”

“

Intersindical Valenciana ha aconseguit per primera vegada 
representació sindical en El Corte Inglés Pintor Sorolla-Colom de 
València. Vicente Martínez, Paco Dolz i Mila Navarro representaran 
el Sindicat en un comité d’empresa controlat per Fasga, el sindicat 
afí a l’empresa. Desenvolupar l’acció sindical en El Corte Inglés és 
una tasca molt complicada si ho fas des de posicions combatives i 
reivindicatives. En els pròxims quatre anys, Martínez i les persones 
que l’acompanyen, es deixaran la pell perquè milloren les condicions 
laborals de la plantilla del centre.

En l’última dècada 
hem perdut drets que 
s’havien aconseguit 
amb molta lluita 
i sacrifici (...) Els 
responsables són els 
sindicats que els han 
signat, principalment 
Fasga i Fetico, però 
amb la complicitat 
d’UGT i CCOO

Si no haguera sigut 
per la Intersindical 
Valenciana no 
hauríem tingut 
candidatura en El 
Corte Inglés. Jo, 
personalment, 
hauria abandonat el 
sindicalisme, perquè 
ja no em sentia 
representat per cap 
altra força sindical

per correu perquè la gent que no treballa aquest dia 
puga votar-los. Això és molt complicat de combatre. 
Antigament, l’empresa tenia més por quan arribaven 
les eleccions sindicals, però ara ja no, perquè amb 
totes aquestes estratègies saben perfectament que 
guanyaran els seus.

Gran part de la candidatura prové de CCOO. Per 
què vau decidir incorporar-vos al projecte de la 
Intersindical Valenciana?
La manera de treballar de CCOO ha canviat en els 
últims anys i això ha provocat que molta gent, no 
només a València sinó també en centres de Madrid, 
abandonara el sindicat. Especialment, des que fa un 
parell d’anys va entrar una gestora que ens va posar 
molts impediments per a tirar avant les nostres 
reivindicacions. Per exemple, en qüestions de salut 
laboral (altes temperatures, falta de mascaretes, etc.) 
no volien que denunciàrem. Tenien més interés que 
tractàrem d’ampliar l’afiliació que no a dur a terme 
la nostra acció sindical. Tampoc comptaven amb 
les necessitats de les treballadores i treballadors 
per a decidir les línies d’actuació. Moltes venien 
imposades “des de Madrid”. Per això, vam optar per 
integrar-nos en la Intersindical Valenciana. Aquest 
sindicat sí que compta amb les bases per a prendre 
decisions. Ens hem sentit molt acompanyats des 
del principi. Si no haguera sigut per la Intersindical 
Valenciana no hauríem tingut candidatura en El 
Corte Inglés. Jo, personalment, hauria abandonat el 
sindicalisme perquè ja no em sentia representat per 
cap altra força sindical.

Quina línia de treball dureu a cap durant els 
pròxims 4 anys?
Tenim una labor molt complicada perquè no 
estem ni en la mesa de negociació del conveni ni 
en la d’intercentres. Però treballarem de valent, 
a peu d’obra, per defendre els interessos de les 
nostres companyes i companys. En aquest sentit, 
el nostre principal objectiu serà consolidar la 
candidatura en El Corte Inglés de Pintor Sorolla-
Colom i créixer en afiliació. I quan tindrem una 
secció sindical forta, treballarem de valent per 
estendre’ns a altres centres.

MANEL ÀLAMO
ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

Quin era l’objectiu en aquestes eleccions?
L’objectiu era poder constituir una candidatura 
pròpia. Ho teníem molt complicat perquè l’empresa 
afavoreix sindicats com Fasga i coacciona les 
treballadores i treballadors perquè no donen suport a 
unes altres forces sindicals. Hi ha molta por.

Què li podria passar a una persona treballadora 
si l’empresa s’assabenta que vol formar part d’un 
sindicat que no és el que ells volen?
A mi em van despatxar del centre de l’avinguda de 
França per aquest motiu. Les condicions laborals que 
patíem eren terribles i com que els sindicats (Fasga 
i Fetico) acatxaven el cap davant de cada decisió de 
la direcció, vam intentar muntar una candidatura 
reivindicativa. L’endemà mateix, es van inventar una 
excusa i em van despatxar. Vam denunciar els fets, però 
abans del juí vam arribar a un acord amb l’empresa. Em 
van readmetre, però em van traslladar a un altre centre.

A la gent que vol entrar a treballar a El Corte 
Inglés se l’obliga a afiliar-se ‘al seu sindicat’?
No exactament, però sí que es recomana. En la meua 
entrevista de treball es referien a l’empresa com una 
gran família i em van deixar clar que no estava massa 
ben vist que s’adoptaren actituds reivindicatives que 
anaren en perjuí d’El Corte Inglés.

Quins beneficis tenen les persones que s’afilien als 
sindicats més afins amb l’empresa?

Gaudeixen d’uns privilegis que no tenim la resta: 
millors condicions de treball, ascensos o també la 
possibilitat de contractar familiars o amics en les 
campanyes de Nadal, per exemple. No és casualitat 
que les eleccions sindicals siguen al final del mes de 
novembre, és la manera que té l’empresa d’assegurar-
se un bon grapat de vots.
Quines eren les principals reivindicacions del 
vostre programa electoral?
La principal qüestió, recuperar les condicions 
laborals que hem perdut. Vam llançar un vídeo en 
què ens referíem a nosaltres com la Generació Yotuve. 
En l’última dècada hem perdut drets que s’havien 
aconseguit amb molta lluita i sacrifici. Ens han llevat 
els tres dies de baixa que teníem per IT. Hem perdut 
poder adquisitiu: s’han arribat a signar convenis 
amb el 0% d’increment salarial. En l’últim conveni 
la pujada no arriba al 2% i fixa’t com està la inflació. 
Els responsables són els sindicats que els han signat, 
principalment Fasga i Fetico, però amb la complicitat 
d’UGT i CCOO.

També vam incidir en el tema dels horaris. Volem 
que s’apliquen de manera correcta i que es respecte 
el descans setmanal de la plantilla. Legalment tenim 
36 hores de descans entre una setmana i la següent, 
però, moltes vegades, t’obliguen a incorporar-te abans 
per "necessitats de l’empresa".

La situació encara es complica més amb els 
festius que obrim. Deien que aquesta llibertat 
horària faria possible la creació de llocs de 
treballs. Però la realitat ha sigut ben diferent: les 
contractacions han sigut mínimes, l’increment 
horari l’hem hagut d’assumir nosaltres i, damunt, 
en els últims quatre anys, en el nostre centre han 
despatxat prop de 300 persones.

Com es va desenvolupar la campanya electoral? Va 
haver-hi moltes pressions per part de l’empresa?
La direcció del centre afavoreix els seus sindicats 
afins amb crèdits horaris, alliberaments i també amb 
informació privilegiada. Saben com coaccionar-te 
perquè els voten: coneixen les situacions personals 
de cada persona treballadora, si tenen familiars 
treballant-hi... D’altra banda, com que controlen les 
dates i el procés electoral, també gestionen el vot 
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quatre anys en un temps en què patim uns 
IPC desbordats, intentant compensar amb 
unes quantitats irrisòries no consolidables la 
minva econòmica que patirem, i amb l’afegitó 
que en cap cas garanteix el manteniment 
de l’ocupació, ja que seguim amb amenaces 
contínues de reduccions de plantilla. I és que 
vivim una situació on, a més de la pèrdua de 
drets, s’ha trencat el costum democràtic que 
tots els convenis i acords de futur els vote la 
plantilla en referèndum, davant la signatura 
del que per a nosaltres ja és l’acord de la 
vergonya.

Des de l’STM, mai entendrem que hi 
haja sindicalistes que accepten prebendes 
personals, sabent el preu que pagarà la 

en les línies, com els companys i companyes. 
Un sindicat sense cap hipoteca, que atén a tota 
persona treballadora que el necessita, estiga o 
no afiliada, i que l’únic objectiu del qual és la 
defensa dels interessos de la plantilla de Ford 
Almussafes. I tot açò, a pesar de ser modestos 
en afiliació, a causa de les pressions que rep la 
plantilla per a estar afiliada en el seu “sindicat 
amic”. En el fons, sospitem que ens temen. 
Coneixen la nostra coherència. Coneixen la 
nostra fermesa. I, per damunt de tot, saben 
que no venem els drets de la plantilla a canvi 
d’alliberar-nos o col·locar per influència un 
familiar. I eixa és, i no altra, la causa dels 
impediments que patim cada dia per a exercir 
la nostra acció sindical, i per això  posen 
bastons a la roda del sindicalisme que s’oposa a 
l’argument de la gerència que, per a continuar 
treballant, hem de continuar retallant els 
nostres salaris i condicions laborals.

En aquest context, el passat 30 de 
novembre es va 
aprovar en el 
comité d’empresa 
la data per a 
les pròximes 
eleccions 
sindicals. Seran 
el pròxim 21 de 
febrer. El sindicat 
de l’empresa té 
por. S’enfronta a 
la raó i a la il·lusió 
de l’STM per a 
defendre el que 
és just per a la 
plantilla, sense 
esperar res a 
canvi. Saben que 
portem 25 anys en 
Ford, tres canvis 
generacionals, 
saben que venim 
de lluny, i anirem 
més lluny encara.

DANIEL PORTILLO
STM FORD ALMUSSAFES

E l passat 13 d'abril, es va culminar la 
carrera esperpèntica de determinats 
representants de treballadors i 

treballadores enfrontant-se a veure qui 
era capaç de precaritzar més el treball dels 
companys i companyes. Finalment, l’acord al 
qual van arribar entre el sindicat majoritari 
i l’empresa consagra l’obligació, si així ho 
decideix l’empresa, de treballar més del 40% 
de dissabtes de l’any, de treballar més temps 
pels mateixos diners —15 minuts diaris 
més—, de tindre congelats els salaris durant 

plantilla per això, com tampoc entendrem 
que hi haja sindicats suposadament de classe 
que, com fa la UGT de Ford, d’una banda 
presumeix d’anar a Madrid a demanar la 
pujada de l’IPC mentre que, de l'altra, retalla 
el poder adquisitiu de la plantilla. O empara 
els ERTO i les seues modificacions de la nit 
al matí, amb el consegüent perjuí greu per a 
l’estabilitat laboral i la conciliació familiar de 
les treballadores i treballadors de la factoria i 
sotmeten la plantilla a una flexibilitat laboral 
inaudita i, per tant, a una precarització 
galopant de les condicions de treball.

En les antípodes d’aquest 
pseudosindicalisme, hi ha el de l’STM. Un 
sindicat amb delegats i delegades que treballen 

s’ha guanyat a pols el respecte de la plantilla, 
per haver defés sempre amb ungles i dents els 
interessos de les treballadores i treballadors 
als quals representa. Els acords propis, que 
milloren significativament el conveni provincial 
del metall, són una prova d’això. Després de 
huit dies en què l’empresa ha actuat d’una 
manera que avergonyiria qualsevol demòcrata, i 
que per a nosaltres inclús podria ser delictiu, la 
plantilla ha tornat a treballar.

Però la Direcció sap que açò és només l’inici 
d’una confrontació (que la plantilla i el comité 
d’empresa no buscaven) que l’STM-Intersindical 
i la majoria de la plantilla no defugirà. És 
igual que cree candidatures submisses i fidels, 
secundades i encapçalades per càrrecs de 

treballar els dissabtes debades, i continuarem 
exigint que complisca amb les pujades pactades 
per a l’incentiu de producció, perquè tot això 
suposa que hi haja companys i companyes 
que guanyen anualment 3.000 euros menys 
que fa cinc anys. I continuarem defenent que 
els “acords interns”, que en jornada laboral 
representen unes quaranta hores anuals menys, 
s’apliquen a tota la plantilla.

Sí, vam tornar a treballar sense aconseguir, 
ara com ara, els objectius que ens havíem 
marcat. Però així i tot, la plantilla i la majoria 
del CE seguim junts.

Ara toca recuperar-se i, amb els 
ensenyaments que tota batalla ens dona, des 
de la unitat i solidaritat, la determinació i el 
convenciment que només la lluita ens protegirà 
de l’avarícia insaciable de la direcció de 
l’empresa, li continuarem demostrant que en 
Kamax hi ha una plantilla digna, una plantilla 
que no es plega ni s’agenolla, i que es defendrà i 
combatrà qualsevol agressió patronal.
Visca la lluita i la solidaritat internacionalista!

JAVIER PÉREZ ORTIZ
PRESIDENT DEL COMITÉ 
D’EMPRESA DE KAMAX-MUSEROS

D es de l'STM-Intersindical Valenciana de 
l’empresa Kamax Museros (Horta Nord), 

volem agrair totes les mostres de suport i afecte 
que els sindicats amics ens esteu transmetent 
des de tots els racons de l’Estat espanyol.

Igual que vosaltres, estem convençuts i 
convençudes que només es perd quan no es 
lluita i això ni ha passat ni passarà en Kamax 
Museros. STM-Intersindical Valenciana (en 
Kamax, GTHN fins a 2008) fa decennis que 
és el sindicat mes votat en la factoria perquè 

l’empresa, o que resitue un altre sindicat per 
a afeblir el comité, i és igual que amenace una  
vegada i altra amb les set plagues d’Egipte, 
perquè sap que, com fa la dita: “Ens van llevar 
tant, que van acabar llevant-nos la por.”

I és igual perquè sap que d’aquestes 
situacions tots i totes aprenem. Sap que la 
plantilla ens fa costat de manera exemplar 
(seguiment per damunt del 80% en aquests 
huit dies de vaga, en els tallers de producció) 
i sap que la majoria d’aquest CE, encapçalat 
per l’STM-Intersindical valenciana, prendrà 
totes les iniciatives que tinga a la mà perquè es 
respecten els acords i per a protegir els drets de 
la plantilla.

Seguim i 
continuarem 
exigint que 
complisca l’acord 
de flexibilitat, 
perquè no ens 
poden continuar 
obligant a 

CARTA OBERTA A LA SECCIÓ 
SINDICAL DE L’STM EN KAMAX

STM FORD ALMUSSAFES

Com fa la dita:  
“Ens van llevar tant, 
que van acabar 
llevant-nos la por.”

Vivim una situació on, 
a més de la pèrdua de 
drets, s’ha trencat el 
costum democràtic 
que tots els convenis 
i acords de futur els 
vote la plantilla en 
referèndum

Les pròximes 
eleccions sindicals 
seran el pròxim 21 
de febrer. El sindicat 
de l’empresa té 
por. S’enfronta a la 
il·lusió de l’STM per a 
defendre el que és just 
per a la plantilla, sense 
esperar res a canvi

EL SINDICALISME  
SOTMÉS A L’EMPRESA O  
EL SINDICALISME AL SERVEI 
DE LA PLANTILLA
El passat 13 d’abril, es va signar en Ford-Almussafes el 18é Conveni Col·lectiu que pretén, des del punt de vista empresarial, 
que siguem més competitius i, d’aquesta manera, guanyar la pugna interna entre la nostra factoria i la de Saarlouis 
(Alemanya) per aconseguir fabricar dos nous models elèctrics. El conveni és concebut com una victòria per a una minoria 
que ara es fa l’ullet, però, en la pràctica, suposarà la precarització de les condicions laborals del conjunt de treballadors i 
treballadores. Una plantilla que ja disposa d'un argument més de cara a les pròximes eleccions sindicals, per a saber quin 
sindicat empitjora i quin defén les seues condicions laborals.

Mobilització durant una de les jornades de vaga a Kamax-Museros
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STAS

ESTEM AMB TU 
DAVANT D’UNA 
ETAPA DE CANVIS

“Governe qui governe, 
defendre els drets del 
personal que treballa 
per a la Generalitat 
Valenciana 
constitueix una 
prioritat per a aquest 
sindicat

Un altre cavall 
de batalla serà la 
defensa de la llengua 
pròpia a través de 
la competència 
lingüística que es 
requereix al personal 
de la GVA

La nostra acció 
sindical ha sigut 
i és defendre les 
persones en abús 
de temporalitat, 
en aplicació de la 
directiva europea, des 
del primer moment i 
en els carrers

lluitant perquè la consellera de Justícia implemente 
el teletreball efectiu en els departaments que depenen 
d’ella i on encara no s’ha presentat cap projecte com 
marca la normativa. 

D’altra banda, la pèrdua de poder adquisitiu 
que des de les retallades arribava fins al 12%, ha 
crescut de manera exponencial degut a l’actual crisi 
econòmica i a la inflació. Per tot açò, demanem 
una actualització real del salari de les persones 
treballadores i no una pujada ridícula com la 
pactada pels sindicats majoritaris que no arriba ni a 
actualitzar la inflació acumulada d’enguany.

Un altre cavall de batalla serà la defensa de la 
llengua pròpia a través de la competència lingüística 
que es requereix al personal de la GVA. Si volem 
que el valencià siga vehicular en l’Administració per 
a garantir-ne un ús normalitzat, tal com assenyala 
l’Estatut d’Autonomia, hem de reclamar polítiques 
valentes que exigisquen la capacitació per a accedir 
a la Funció Pública valenciana. De la mateixa 
manera, reclamem que no es desmantelle el servei 
de promoció lingüística propi que constitueix 
un instrument necessari per a la normalització 
lingüística en l’Administració del Consell.

És important assenyalar també que és un moment 
de renovació del personal. L’Administració va iniciar 
un ERO amb els processos d’estabilitat de 2018 per 
a substituir el personal interí amb experiència per 
un de nou. En aquests moments d’incertesa, per 
a un nombre gens menyspreable de persones, les 
convocatòries de proves selectives s’acumulen per 
moments i moltes són coincidents en el temps, fet que 
genera situacions innecessàries per al personal que 
s’inscriu a posteriors convocatòries sense que estiguen 
resoltes les anteriors. A més, tal com s’ha dissenyat 
el desenvolupament de les convocatòries derivades 
de l’aplicació de la Llei 20/2021, no es complirà amb 
l’esperit de la llei que es consolidar les persones en 
abús de temporalitat. No obstant això, la nostra acció 
sindical, en aquest sentit, ha sigut i és defendre les 
persones en abús de temporalitat, en aplicació de la 
directiva europea, des del primer moment i en els 
carrers, i ho continuarem fent sempre que calga.

Així les coses, encara que les lluites tradicionalment 
defeses pel nostre sindicat continuaran presents al 
llarg del nou període electoral, ens comprometem a 
fer-nos ressò d’aquells conflictes nous que es plantegen 
davant de qualsevol tipus d’injustícia laboral o social, 
fet que ens configura com a sindicalisme de proximitat. 
La societat canvia molt ràpidament i, per tant, ens hi 
hem d’adaptar ràpidament.

Per tot el que hem exposat, us animem a participar 
en el procés electoral sindical i a treballar perquè un 
sindicalisme de classe, independent, assembleari, 
reivindicatiu, feminista i valencià es configure com a 
força de referència en l’àmbit de la Funció Pública.

CRISTÓBAL GALLARDO
STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA

U n nou horitzó polític s’albira per a la classe 
treballadora del País Valencià. Des de 
l’STAS- Intersindical Valenciana volem ser 

protagonistes en la defensa i reivindicació dels drets 
socials, laborals i econòmics, en la nova realitat que 
es configurarà després de les eleccions sindicals. Per 
això, reclamem a la classe política valenciana justícia 
social i la fixesa de les línies roges a l’hora de la 
negociació.

D’una banda, en les eleccions sindicals triem les 
delegades i els delegats de les juntes de personal 
i comités d’empresa de l’Administració de la 
Generalitat. Som responsables de gestionar la 
negociació col·lectiva en l’àmbit de cada Direcció 
Territorial i serveis centrals dependents de la 
Conselleria de Justícia.

És important destacar que enguany seran 
coincidents les eleccions sindicals i les eleccions 
municipals i autonòmiques, per tant, hem d’estar 
preparats per a canvis polítics de primera magnitud. 
En aquest sentit, l’STAS té experiència en els diversos 
àmbits de negociació amb l’Administració, siga del 
signe polític que siga, fet que és un avantatge a l’hora 
d’encapçalar les línies de treball davant d’aquesta. No 
podem oblidar que governe qui governe, defendre els 
drets del personal que treballa per a la Generalitat 
Valenciana constitueix una prioritat per a aquest 
sindicat.

La possibilitat de revalidar el treball ben fet al 
llarg d’aquests anys en les eleccions ens atorga una 
gran responsabilitat amb l’electorat i encara més, 
necessitem donar continuïtat al nostre programa 
electoral amb la il·lusió de ser protagonistes en el 

canvi social i laboral. Exigim consolidar els drets 
socials, laborals i econòmics davant l’actual situació 
econòmica i social al País Valencià i, per això, és 
necessari exercir de contrapunt, no podem donar 
un xec en blanc al govern, s’ha de complir amb la 
derogació de la reforma laboral. Per tot açò, vos 
demanem que confieu en nosaltres com a força 
sindical de primera magnitud, present en nombrosos 
àmbits de la vida laboral lligada a l’Administració. 
Així, tenim presència en els serveis centrals i 
territorials de l’Administració de la Generalitat 
Valenciana o en el sector públic instrumental com 
l’IVASS, VAERSA, EVHA, Turisme CV, CVMC, Palau 
de les Arts, CIEGSA o SGISE, entre d’altres.

El pla estratègic que presentem està elaborat 
d’acord amb l’estructura horitzontal de la nostra 
organització sindical, gràcies a la qual decidim la ruta 
a seguir amb molt de  consens.  El canvi de paradigma 
laboral arran de la pandèmia és un altre cavall de 
batalla per a Intersindical. A grans trets, defenem un 
model de sindicalisme que, des de la lluita de classe, 
qüestiona els marcs actuals en què es desenvolupen 
els serveis públics. Creiem de manera ferma que 
es possible un canvi positiu en la Funció Pública 
valenciana que dona suport als serveis públics. 

Sens dubte, cal destacar la necessària gestió i 
racionalització dels recursos humans de la GVA per 
a garantir el treball en tots els estrats de la societat. 
Com tothom sap, la reducció de les hores de faena 
és una reivindicació per la qual STAS-Intersindical 
Valenciana començà a lluitar des de fa temps i per 
la qual continuem lluitant a fi que es faça realitat. 
Treballar menys perquè treballen més persones. 

Pel que fa a les noves tecnologies, han vingut per a 
quedar-se i l’Administració no sols s’hi ha d’adaptar, 
sinó que ha d’implementar les condicions laborals 
per a fer-les possibles. En aquest sentit continuarem 
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LA LLUITA  
DEL MOVIMENT 
PENSIONISTA 
CONTINUA

INTERSINDICAL VOTA  
PER L'ESTABILITZACIÓ DEL 
PERSONAL INTERÍ, A DIFERÈNCIA 
DE LA RESTA DE SINDICATS

PENSIONS

INTERSINDICAL SALUT

Davant el vot en contra de SATSE, CCOO, UGT, CSIF i CEMSAE al projecte de barem dels processos selectius per a consolidar 
9700 sanitaris i sanitàries temporals del País Valencià, Intersindical Valenciana ha votat sí per l'estabilització d'un col·lectiu 
que fa dècades que pateix la precarietat de la temporalitat en frau de llei, tal com ha recordat la justícia de la Unió Europea en 
múltiples sentències i informes.

Així les coses, al començament de 2018 a 
Euskadi els i les pensionistes comencen les 
concentracions multitudinàries, uns actes que se 
celebren tots els dilluns. Aquestes mobilitzacions 
s'estenen ràpidament a les grans ciutats de 
l'Estat: Madrid, Barcelona, València, etc. El 
moviment pensionista es consolida i naixen 
plataformes en els pobles grans i menuts. 
Aquestes protestes posaven el punt final al 
mantra de Mariano Rajoy: “No hi ha diners per 
a les pensions”. Amb la moció de censura en el 
Congrés dels Diputats, Rajoy va ser substituït 
per Pedro Sánchez, i el  0,25%  va ser substituït 
per l'evolució de preus (IPC real) fins a 2021.

Les mobilitzacions del moviment 
pensionista havien donat el seu fruit, però no 
era suficient. Calia desmuntar el mite que “el 
sistema públic de pensions no és sostenible” 
i que la Caixa de la Seguretat Social s'havia 
buidat. Perquè s'havia buidat, no a causa 
del pagament de les pensions contributives, 

totes les convocatòries han de ser publicades 
abans del 31 de desembre d'enguany, i resoltes 
abans del 31 de desembre de 2024.

Així les coses, en la Mesa Sectorial del passat 
8 de novembre es va tractar la proposta d'acord 
sobre el barem a aplicar en l'execució de la Llei 
20/2022, una proposta que només obtingué el 
vot favorable de la Intersindical. En un primer 
moment, l'Administració va presentar un 
primer document sobre el qual tots els sindicats 
van fer propostes de modificació que suposaven 
una millora per a les persones aspirants. A 
fi d'estudiar aquestes propostes, la part de 
Conselleria va demanar un recés.

A continuació, es van anunciar als sindicats 
de la Mesa unes millores que incloïen totes 

comptes de la Seguretat Social que encara 
està pendent.

Per l'auditoria, per l'augment de salaris i 
pensions segons l'IPC real acumulat, contra la 
bretxa de gènere en salaris i pensions i en contra 
dels plans privats de pensions d'empresa, el 

passat 16 d'octubre 
hi hagué una 
manifestació 
multitudinària 
a Madrid, i el 
19 de novembre 
una altra 
descentralitzada 
en totes les ciutats 
i pobles de l'Estat 
amb els sindicats 
alternatius. 
Continuem i 
continuarem 
lluitant.

sindicals i que millora sensiblement l'anterior. 
Per exemple, es retiren els  límits en diversos 
apartats del temps treballat, i es permet 
aconseguir, per tant, el màxim dels 70 punts 
en aquesta part. De la mateixa manera, en 
l'apartat d'altres mèrits, es millora el tema de 
la formació donant una major puntuació als 
cursos, de manera que qualsevol participant 
puga obtindre el màxim de la puntuació en 
aquest apartat i s'hi inclouen els màsters, que al 
principi havien quedat expressament exclosos.

La resta de sindicats, per contra, al·legava 
una certa inseguretat jurídica en aquest 
barem,  i és en aquest aspecte que han 
basat les crítiques a Intersindical Salut. Per 
a aquest sindicat, en canvi, hi ha sobrada 
jurisprudència del Tribunal Constitucional que 
donaria suport a aquesta manera de procedir 
sempre i quan es tracte d'una circumstància 
excepcional i avalada per una norma amb rang 
de llei, com és el cas. Per això, vam votar a 
favor d'un barem que pensem pot contribuir 
a l'objectiu de reduir la temporalitat en 
l'ocupació pública. Considerem que la resta 
dels sindicats, amb el seu vot en contra, no 
han vetlat per la millora de les condicions 
laborals del personal interí. Ells deuen saber 
quins interessos aliens a aquest personal els 

han fet prendre 
eixa decisió. 
En canvi, la 
defensa d'aquest 
col·lectiu sempre 
ha sigut i serà 
una de les 
prioritats en 
l'acció sindical 
d'Intersindical 
Salut.

PILAR MEDRANO
PORTAVEU DE PENSIONS DIGNES

L a crisi financera que començà el 
2008 va suposar l'inici d'una sèrie 
de reformes, tant laborals com del 

sistema públic de pensions, dutes a terme 
pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero 
el 2011 i continuades pel govern de Mariano 
Rajoy el 2013. 

La reforma del PP va tindre com a 
conseqüència l'empobriment de milions de 
pensionistes que, durant sis anys, van veure 
minvat el seu poder adquisitiu. El sistema de 
revaloració de les pensions  deixà de tindre en 
compte l'evolució dels preus (IPC), per a fixar 
la revaloració anual del 0,25%. Durant aquests 
anys de crisi, moltes famílies que van perdre 
el treball i també la seua llar van sobreviure 
gràcies a la pensió dels pares. 

JOSÉ VICENTE GÓMEZ TARÍN
ACCIÓ SINDICAL D'INTERSINDICAL SALUT

A l final de 2022, es va publicar la Llei 
20/2021 de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat en 

l'ocupació pública. Amb la finalitat d'executar 
aquesta llei, la Conselleria de Sanitat ha 
convocat diverses reunions amb els sindicats 
de la Mesa Sectorial per a complir amb la 
preceptiva negociació amb la part social, de la 
qual s'espera una responsabilitat per a tractar 
d'aconseguir acords que contribuïsquen a 
la defensa del personal afectat. Uns acords 
sotmesos a uns terminis bastant breus, ja que 

sinó pel desviament dels fons de la caixa a 
altres menesters. Ja en 2021, una auditoria 
del Tribunal de Comptes, va quantificar 
en més de 103.690 milions d'euros les 
despeses assumides entre 1989 i 2018 per la 
Seguretat Social en partides no contributives, 
que haurien d'haver sigut finançades per 
l'Administració general de l'Estat.

En aquest sentit, la COESPE (Coordinadora 
Estatal per la Defensa del Sistema Públic de 
Pensions) de la qual la majoria de plataformes 
i col·lectius de pensionistes formen part, 
assenyalava que, en cas d'haver-se acumulat, 
els fons extrets de la Caixa de la Seguretat 
Social en els darrers anys constituirien un fons 
de reserva de 519.104 milions d'euros.

De fet, gràcies a les mobilitzacions de les 
plataformes de la COESPE, amb el suport 
dels partits a l'esquerra del PSOE, es va 
aconseguir que es votara en el Congrés dels 
Diputats que es fera una auditoria dels 

les aportacions de la part social excepte una, 
la valoració del temps treballat en les UTE 
(reivindicació que, per descomptat, també va 
realitzar aquest sindicat), argumentant que 
aquest és un procés extraordinari de consolidació 
de places estatutàries, al qual tot aquest personal 
es pot presentar, que no exclou a ningú i que té 
en compte d'una forma especial a tot el personal 
que ha treballat en les administracions públiques 
en la mateixa categoria. 

Després de valorar allò en què 
l'administració havia cedit i de sentir els seus 
arguments, Intersindical, a diferència de la 
resta de sindicats, va valorar positivament la 
nova proposta de la Conselleria. Un document 
que arreplega la majoria de les reivindicacions 

Gràcies a les 
mobilitzacions de 
les plataformes de 
la COESPE es va 
aconseguir que es 
votara en el Congrés 
dels Diputats que es 
fera una auditoria 
dels comptes de la 
Seguretat Social que 
encara està pendent

Considerem que la 
resta dels sindicats, 
amb el seu vot en 
contra, no han vetlat 
per la millora de les 
condicions laborals 
del personal interí

Manifestació del 19 de novembre a València en defensa de les pensions
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STEPV

VICENT MAURÍ REP LA DISTINCIÓ  
DE LA GENERALITAT EL 9 D’OCTUBRE

STEPV REFORÇA LA MAJORIA  
EN L’ENSENYAMENT PÚBLIC

moment en què va entrar en la docència. 
Des de l’inici, es va implicar plenament en 
el Sindicat. Ha sigut responsable d’Acció 
Sindical. També ha desplegat una intensa 
activitat internacional, participant en 
nombrosos congressos, fòrums i trobades 
solidàries, especialment a Hispanoamèrica. 
Durant tot aquest temps, l’STEPV no ha  
deixat de créixer fins a convertir-se en la força 
sindical majoritària en l’educació pública. 
També va ser una de les persones clau en la 
constitució de la Intersindical Valenciana, 
que ara just ha fet 20 d’anys, i va formar part 
del seu Secretariat des dels inicis.

Des del Sindicat celebrem aquest 
reconeixement institucional a tota una 
vida dedicada a la millora de les condicions 
laborals de les treballadores i treballadors, 
de la llengua, l’autogovern i la cultura del 
País Valencià.

que valorades en conjunt indiquen si la balança 
es decanta cap a un costat o l’altre.

Una evolució progressiva i un retorn als orígens
Al llarg dels processos electorals podem 

constatar com ha anat variant el mapa sindical.
Les primeres eleccions (1987) venien 

marcades per una legislació que atorgava totes 
les facilitats (mitjans personals o la composició 
dels òrgans electorals) al model bisindical 
representat per CCOO i UGT, i que en la Funció 
Pública integrava també CSIF. El resultat 
no va ser l’esperat i les organitzacions que 
provenien del moviment sindical de la Transició 
(el moviment assembleari i progressista 
representant per STEPV o el corporatiu 
i conservador representant per ANPE) 
aguantaren i van sumar poc més de 50%.

Les segones eleccions (1990) van significar 
un augment important de CCOO i l’estancament 
o davallada de la resta. Però va ser un miratge i 
a partir de 1994 es va iniciar un continu ascens 
de l’STEPV i un intercanvi de posicions de la 
resta de sindicats que pujaven o baixaven segons 
les circumstàncies i/o el suport que rebien de 
l’Administració popular que va governar des de 
1995 fins a 2015. Fins i tot, en 2014 només dos 
sindicats van superar el 10% dels vots (STEPV 
amb el 53% de delegades i CCOO amb el 
16%) i van formar part de la Mesa Sectorial de 
negociació per representació.

En 2010, les eleccions se celebren en cada 
centre i va créixer molt la participació. En 2014 
STEPV obté la primera majoria absoluta enmig 
d’una llarga campanya anti-STEPV capitanejada 
per la Conselleria d’Educació amb el seguidisme 
de la resta de sindicats que toleren les dificultats 
per a la participació fomentades des de 
l’Administració i eliminen el vot per centre 
buscant afeblir STEPV.

El vot per centre torna en 2018, creix la 
participació i STEPV obté la segona majoria 
absoluta. Els sindicats ANPE i CSIF retornen 
a la Mesa Sectorial. UGT continua fora amb 
menys del 5%.

Les eleccions sindicals de 2022 ratifiquen 
aquesta tendència i, contra pronòstics esbiaixats 
que auguren una davallada de STEPV i 

CCOO i UGT, que perden la representativitat 
en la Mesa Sectorial per no arribar al 10% i 
que hi hauran d’estar institucionalment per la 
representativitat obtinguda fora de l’ensenyament. 
Destaca en aquest sentit l’esquàlid 5% d’UGT, que 
ha fet una campanya dura, apuntant-se a tots els 
conflictes on es pensava que podria obtindre un 
benefici electoral i, fins i tot, contradient el seu 
discurs històric que de poc li ha servit.

STEPV agraeix a totes les treballadores 
i treballadors de l’ensenyament, al personal 
d’Administració i Serveis (PAS), al personal 
docent i investigador (PDI), al professorat, 
al personal interí i al personal precari, al 
funcionariat de carrera i en pràctiques i al 
personal laboral, que haja tornat a confiar en 
el Sindicat perquè els represente els pròxims 
quatre anys per a continuar treballant per a 
defendre les seues condicions laborals i millorar 
l’escola pública i les universitats públiques 
valencianes. També agraïm a totes les persones 
candidates i apoderades la seua implicació en 
aquest procés electoral i el seu treball que ha 
donat uns fruits excel·lents. Sempre al seu costat.

ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

E l nostre company Vicent Maurí va ser 
un dels guardonats per la Generalitat 

Valenciana dins dels actes de celebració del 
Nou d’Octubre. En concret se li va atorgar la 
Distinció de la Generalitat. Un guardó que 
va rebre en companyia d’altres personalitats 
amb què el Consell va voler posar en valor les 
treballadores i treballadors dels serveis públics 
de l’Administració valenciana després de 40 
anys de funcionament de l’Estatut d’Autonomia. 
Maurí va destacar que aquest guardó és un 
premi per a tota la tasca que han dut a terme 
tant l’STEPV com la Intersindical Valenciana. 
Un reconeixement pel treball ben fet, en benefici 
de la classe treballadora i del País Valencià.

Maurí, recentment jubilat, es va incorporar 
a l’STEPV, pràcticament en el mateix 

JOAN BLANCO 
MEMBRE DEL SECRETARIAT DE L’STEPV-
INTERSINDICAL VALENCIANA

H em dit, en una llarga campanya de quatre 
anys, que el Sindicat està sempre al costat 
de les treballadores i els treballadors, una 

afirmació que avala el resultat de les eleccions 
en l’ensenyament del passat 1 de desembre, en 
què STEPV ha tornat a revalidar la majoria 
en el sector públic, gràcies a la confiança 
mostrada per milers de persones de tots els 
estaments educatius que ens han votat. Pel 
que fa a l’ensenyament públic no universitari, 
STEPV obté la majoria per desena vegada, 
en el la tercera majoria absoluta aconseguida 
consecutivament, amb una participació del 68% 
de suport als sindicats, un fet que ens enforteix 
a l’hora de la negociació. Quant al sector 
universitari, STEPV és el primer sindicat en la 
Universitat Politècnica de València i, per primera 
vegada, el primer sindicat en la UJI de Castelló. 
En la Universitat de València hem guanyat un 
delegat més en la Junta de PDI i hem mantingut 
els resultats en la resta. A la Universitat 
d’Alacant, també hem crescut en PDI i PAS.

I en van deu en l’ensenyament públic
STEPV aprova amb nota. Com en un examen 
amb avaluació contínua, les eleccions sindicals 
marquen un punt d’arribada que serveix per 
a comprovar el treball sindical fet al llarg de 
quatre anys i com és valorat per les treballadores 
i treballadors. No és una nota “única” perquè 
cada procés de negociació o de mobilització, de 
participació o d’afiliació evidencia com es valora 
el treball de cada dia i com comença una nova 
fase al sendemà de les eleccions, sense treva.

Són deu vegades seguides. La primera vegada 
la majoria la van donar 6200 persones que van 
votar STEPV, amb 31 persones delegades. La 
darrera, més de vint-i-tres mil i 98 persones 
delegades. Una progressió imparable que 
reconeix el treball fet.

Com en tot procés participatiu, el resultat 
globalitza els encerts i les errades, les mancances 
i les iniciatives mampreses, que hi ha de tot, però 

l’augment de les opcions corporatives, STEPV 
guanya amb contundència obtenint 5 persones 
delegades més i quasi tres mil nous vots.

Però no és una victòria parcial. La majoria 
s’ha obtingut en 28 de les 29 comarques i en 
tots els sectors, des de la infantil, la primària o 
la secundària fins a l’FP o els ensenyaments de 
règim especial.

Aquestes eleccions confirmen la tendència 
apuntada en les darreres eleccions de la 
convergència del vot en dos grans blocs, el vot 
progressista agrupat en STEPV i el vot més 
corporatiu i conservador agrupat al voltant 
d’ANPE, amb una clara majoria del primer. I 
també confirmen la pèrdua de representació de 

(369) (460)
(227)
(299)

(2.549)

(4.056)
(4.713)

(8.910)

(22.061)
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LA FUSIÓ EN L'INTERSINDICAL-ICS, UN AVANÇ 
CLAR DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA

INTERSINDICAL-ICS

Els dies 18 i 19 de novembre de 2022, a Gandia, va tindre lloc la fusió de tres sindicats de la Intersindical Valenciana, 
STICS, STM i OSUT, pertanyents els tres a l'àmbit privat, concretament, als serveis, la indústria i el comerç. Després 
de diversos anys reflexionant sobre la possibilitat de confluir i unir-se en una organització per a poder actuar d'una 
manera més eficient, a la fi s'ha celebrat el congrés fundacional de la Federació Intersindical-ICS (Indústria, Serveris i 
Comerç), fet que permetrà una acció sindical més àmplia i incisiva.

Imatge del congrés constituent d'Intersindical-ICS

Intersindical, sumant-se a diverses 
mobilitzacions i assemblees, segueix lluitant 
per la reversió de tots els treballadors i 
treballadores i la negociació d’un acord de 
matèries concretes o conveni abans del 23 
de febrer, data en què la gestió ja serà de la 
nova empresa pública. I tot això després de 
l’ampliació que ha concedit l’Administració 
pel tancament en període de covid de les 
concessionàries i per una gestió directa de les 
ITV de Redovà i Oriola acollint-se al Decret 
llei 3/2022 d’abril, del Consell.

recursos de tots, però mantenint la sigla i la 
capacitat d'actuació individual de cada sindicat, 
a més de facilitar l'entrada a aquesta federació 
d'altres sindicats que comparteixen els nostres 
valors i manera d'actuar, com ara el Sindicat 
de la Neteja, Les Kellys, o altres organitzacions 
pròximes i que es mouen en l'àmbit privat.

Pensem que aquesta és la millor manera de 
créixer i ser representatius, en primer lloc en la 
negociació de diferents convenis, tant sectorials 
com d'empresa —com ja ho som en els sectors 
de finques urbanes, transports de Castelló, o en 
empreses com IFA (Institució Firal d'Alacant), 
Cárnicas Medina, Delisano, Platos Tradicionales, 
així com en tot el procés de reversió de les Fires 
de mostres o les ITV—, i de continuar creixent 
en àmbits com la neteja o els transports de 
València i Alacant i en un llarga llista de sectors, 
en què ja estem prop d'aconseguir el 10% de 
representació necessària.

el control metrològic per a taxímetres i 
realitzar qualsevol altra activitat accessòria o 
complementària.

Intersindical continuarà lluitant en la 
defensa de tots els treballadors i treballadores 
de les estacions d’ITV valencianes.

Situació similar en les fires de València i Alacant
Per altra banda, el Sindicat ha fet el seguiment 
en el procés de reversió de la Fira d’Alacant 
(IFA), que passarà a ser de gestió pública. En 
aquest sentit, els prop de trenta treballadors 
i treballadores mantindran el seu lloc en la 
nova institució dependent de l’Administració 
valenciana. Fins i tot, la conselleria d’Economia 
s’ha compromés a fer fixos sis treballadors 
fixos discontinus. En el cas de Fira València 
la plantilla de més de cent persones també 
s’integrarà en la nova empresa pública.

regla la federació, ens queda una gran faena 
que esperem afrontar amb l'ajuda de totes 
les persones que formem la Intersindical 
Valenciana. Queda molt camí per recórrer, 
però aquesta sendera no la recorrem solament 
unes poques persones, la recorrem unides 
tots els afiliats i afiliades de la Intersindical 
Valenciana. Una confederació que esperem 
que, amb la nostra aportació, arribarà 
prompte a ser representativa a escala de País 
perquè cap sindicat ens puga fer fora de cap 
mesa de negociació i per a poder portar la 
veu de la classe treballadora a les meses de 
negociació i que no es pacte res sense el seu 
consentiment.

Agraïm des d'ací a totes les persones que, 
d'una manera o una altra, han fet possible 
aquesta fusió per a crear la Federació 
d'Intersindical d'Indústria, Comerç i Seveis 
(lntersindical-ICS) que, si no haguera 
sigut així, no s'hauria pogut dur a terme, i 
esperem que el Secretariat Federal sorgit 
del congrés tindrà la capacitat de fer 

gran aquesta 
organització.

Visca la classe 
treballadora, 
visca la Federació 
d'Indústria, 
Comerç i Serveis 
de la Intersindical 
i visca la 
Intersindical 
Valenciana!

ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

E l 23 de febrer de 2023 començarà a 
funcionar la Societat Valenciana d’ITV, 

una mercantil del sector públic instrumental 
per a revertir les ITV,  que fins ara han estat 
en mans privades. Aquesta reversió afecta a 
més d’un miler de treballadors i treballadores 
amb diversos convenis col·lectius, huit en 
concret, atesos els diferents lots d’estacions 
d’inspeccions tècniques de vehicles.

MANUEL GARCÍA
INTERSINDICAL-ICS

F a tan sols un any que, des dels secretariats 
d'OSUT, STICS i STM, vam decidir 
formar una comissió per estudiar la  

millor manera d'unir recursos i així poder 
créixer en el sector privat d'una manera 
més ràpida i, sobretot, atendre i millorar 
l'assessorament laboral que necessitaven les 
nostres persones delegades i afiliades. Ha 
sigut un any de moltes reunions i treballs 
previs per part d'aquesta comissió que, amb 
l'assessorament de Juan Miguel Muñoz Olmo 
(company que, dins de l'STEPV, ha sigut un 
dels impulsors de la Intersindical Valenciana), 
ha arribat a la conclusió que, en una primera 
fase, era convenient fusionar els tres sindicats 
en una federació que assumira la gestió i els 

Tot aquest procés ha servit per a tranquil·litzar 
les plantilles dels set lots actuals a revertir, 
davant de la incertesa que estan vivint. 
Actualment, la Conselleria d’Economia ha 
aprovat la pròrroga de tots els contractes 
temporals amb data de finalització del 
31 de desembre del 2022 fins al 31 de 
maig del 2023, i ha concedit convertir en 
indefinits els contractes que amb aquesta 
ampliació infringeixen la llei. La conselleria 
ha manifestat que tots els treballadors i 
treballadores revertiran al sector públic en un 
acord en el qual ha sigut clau la unitat dels 
quatre sindicats amb representació.

La privatització de les ITV la instaurà 
el Partit Popular amb una concessió de 25 
anys, que ara caduca. Amb la gestió directa 
del servei de revisió de vehicles, les noves 
ITV públiques també podran verificar 

El congrés que vam celebrarels dies 18 
i 19 de novembre a Gandia representa la 
culminació d'aquesta fusió i ha estat precedit 
per moltíssimes hores de treball previ amb 
l'elaboració de les ponències i documents 
necessaris per a arribar a aquest punt, en què 
s'han realitzat dues rondes d'assemblees amb 
una gran participació i una gran quantitat 
d'esmenes.

Amb aquesta fusió, creiem que la 
Intersindical Valenciana, que en el  passat 
congrés de novembre de 2021 va apostar 
decididament pel creixement en el sector 
privat, ha fet un gran pas avant al respecte, 
demostrant, una vegada més, que des de 
la base i amb la participació de totes les 
persones es poden aconseguir els majors 
reptes.

A partir del pròxim dia 1 de gener, data 
en la qual esperem tindre registrada i en 

Esperem poder 
portar la veu de la 
classe treballadora 
a les meses de 
negociació i que no es 
pacte res sense el seu 
consentiment

INTERSINDICAL LLUITA PER LA 
REVERSIÓ AL SECTOR PÚBLIC DE 
TOTA LA PLANTILLA DE LES ITV
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GENEALOGIA FEMINISTA

Són nombroses les 
localitats del País 
Valencià on les dones 
s’han organitzat per 
eixir al carrer a cridar 
unides que ens volem 
lliures i vives

Cal recordar que al País Valencià les dones disposem 
dels centres Dona 24 Hores, dirigits a totes aquelles 
dones víctimes de maltractaments i agressions físiques 
i/o psíquiques. En aquests espais, que es troben arreu 
del nostre territori, es rep una atenció gratuïta per part 
de professionals de l’àmbit social, psicològic i jurídic 
les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Aquests són 
alguns enllaços útils d’informació i atenció:
https://sinmaltrato.gva.es/va/donde-acudir-
centro-mujer-24h
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
informacionUtil/recursos/servicioTecnico/docs/
ATENPRO_valenciano.pdf

ALHAYA TALAVERA
INTERSINDICAL DONES

C om cada 25 de novembre, Intersindical 
Valenciana ha sigut una de les organitzacions 
que s’ha sumat a la manifestació del Dia 

Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones organitzada per la Coordinadora 
Feminista de València. Amb el lema  “25N: Dones 
vives i unides contra el masclisme”, la marxa 
d’enguany reuní milers de persones, que vam eixir 
als carrers per cridar ben fort que paren d'una 

vegada les diverses violències contra les dones, 
especialment, els assassinats, ja que el nombre de 
feminicidis i infanticidis d’enguany se sembla molt 
al de l’any passat i encara queda una miqueta més 
d’un mes perquè acabe el 2022. Així, a hores d’ara 
hi ha un total de 79 víctimes en què, com no podia 
ser d’una altra manera, s’inclouen els assassinats de 
les criatures en el que suposa una de les formes de 
violència masclista més perversa que existeix, com 
és la violència vicària. Davant d’açò, són nombroses 
les localitats del País Valencià on les dones s’han 
organitzat per eixir al carrer a cridar unides que ens 
volem lliures i vives.

25N, UNA JORNADA D’UNITAT  
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

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

EMPAR 
NAVARRO I 
GINER, MESTRA 
VALENCIANISTA 
I FEMINISTA

de cada territori en l’ensenyament, Navarro 
mostrà una especial sensibilitat envers l’escola 
en valencià. En aquest sentit, i entre altres 
coses, reivindicava que durant la formació 
del Magisteri els futurs i futures mestres 
adquiriren la competència docent en les dues 
llengües. A més, la seua consciència identitària 
l’endinsà en la creació de l’Associació de 
Mestres Valencians, d’on va ser la presidenta. 
Paral·lelament al seu compromís docent, és 
destacable també la seua vessant feminista, des 
de la qual reclamava la plena igualtat de drets 
cívics i la plena incorporació de les dones al 
treball. Fet i i fet, pel seu profund compromís 
amb els valors republicans va ser durament 
castigada en acabar la Guerra Civil, ja que va 
ser empresonada i expulsada del Magisteri. 
Després d’estar tres anys en la presó, va haver 
de canviar de treball, fins que, després de molt 
de lluitar per la revisió del seu expedient, l’any 
63 va poder tornar a les aules. Allí, amb els més 
menuts i menudes, tornà a exercir la seua passió 
fins que es jubilà amb setanta anys.

INTERSINDICAL DONES

E mpar Navarro i Giner fou una mestra i 
política valenciana, renovadora pedagògica 

i impulsora d’una educació pública, laica i en 
valencià. Navarro va nàixer el 27 de novembre 
de 1900 al carrer de la Tapineria de València, 
al cor de la ciutat Vella, i des de menudeta va 
demostrar ser molt bona estudiant; de fet, 
amb només quinze anys, va aprovar l’examen 
d’ingrés a l’Escuela Normal de Maestras, on va 
tindre la sort de tindre de professores a Maria 
Carbonell i a Angelina Carnicer, que l’acostaren 
als valors de la Institución Libre de Enseñanza. 
Amb només 22 anys, escriu un article per a la 
premsa en què explica com voldria que fora 
l’escola: capaç d’educar l’alumnat de manera 
integral i activa, i que forme “intel·ligències que 
sàpien pensar i cors capaços de sentir”. Ben 
prompte, i al compàs dels vents llibertaris de 
la Segona República, que començà a subratllar 
la necessitat d’introduir les llengües pròpies 

INTERSINDICAL DONES

Manifestació del 25N al centre de València

Empar Navarro

Per ara, les mostres 
de suport no s’han 
materialitzat en 
accions reals per 
a millorar la vida 
d’aquestes dones

REBELS  
CONTRA EL VEL

la punta de l’iceberg de tota una manca de 
drets civils que pateixen les dones no només a 
la República Islàmica de l’Iran, sinó en altres 
països, com ara Níger, l’Aràbia Saudita, el 
Iemen, l’Afganistan o Qatar, entre altres.

L’altra cara de la moneda som nosaltres, la 
ciutadania compromesa amb la igualtat, siga 
on siga. Fins i tot ací. Per ara, no hem estat a 
l’altura de la rebel·lia i les mostres de suport 
en les xarxes o els fòrums internacionals 
no s’han materialitzat en accions reals per 
a millorar la vida d’aquestes dones. Des de 
la relativa comoditat en què vivim, amb 
un nivell considerable d’igualtat formal, a 
voltes es fa difícil posar-se en la pell de les 
altres. La tebior d’algunes resolucions o 
l’escassa participació en les concentracions 
convocades és una vergonya col·lectiva i 

un símptoma 
preocupant. No 
caiguem en la 
ingenuïtat de 
vincular religió, 
masclisme i 
repressió amb 
cultura. Llevem-
nos el vel també 
nosaltres.

BEATRIU CARDONA I PRATS
PORTAVEU D’INTERSINDICAL

D esprés que la policia de la moral, 
encarregada d’alliçonar les dones 

iranianes sobre el respecte estricte a les 
normes religioses de vestimenta, detinguera 
i apalissara Mahsa Amini, hi ha hagut un 
abans i un després. Jîna (el seu nom en kurd) 
tenia 22 anys, la vocació de ser advocada i 
tota una vida per davant. Per desgràcia, el 
seu cas no és l’únic, ni abans ni després d’ella, 
però sí que ha aconseguit trencar el silenci 
mediàtic sobre les dones d’aquelles contrades. 
La brutalitat dels fets i del resultat per fi ha 
obert els ulls de molta gent, començant per 
la mateixa societat civil a l’Iran, que continua 
protestant als carrers amb una valentia que 
ací algunes generacions ja ni coneixem.

Xiquetes llevant-se el hijab en els centres 
educatius davant dels mestres, joves ballant 
pels carrers, homes i dones ajudant altres 
dones quan van a ser detingudes. Són unes 
protestes sense precedents des que el 7 
de març del 1979 l’aiatol·là Khomeini va 
instaurar l’obligatorietat del vel. Sense cap 
dubte, les regles d’indumentària són només 

LES PROTESTES PER L’ASSASSINAT DE LA JOVE  
KURDA JÎNA AMINI POSEN DAMUNT LA TAULA LA  
BRUTAL REPRESSIÓ QUE PATEIXEN LES DONES A L’IRAN

https://sinmaltrato.gva.es/va/donde-acudir-centro-mujer-24h
https://sinmaltrato.gva.es/va/donde-acudir-centro-mujer-24h
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/docs/ATENPRO_valenciano.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/docs/ATENPRO_valenciano.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/docs/ATENPRO_valenciano.pdf
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L’ECOFEMINISME PER A  
POSAR LA VIDA EN EL CENTRE

INTERSINDICAL, AL COSTAT 
DE LES DONES COLOMBIANES 
DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

INTERNACIONAL

SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

natura, a diferència de la resta dels éssers vius. 
Les conseqüències d'aquesta manera de viure 
d'esquena als límits del planeta són molt greus per 
a la salut de les persones, especialment per a les 
dones i persones vulnerables, que desenvolupen 
majoritàriament malalties que tenen un origen 
ambiental. A més, podem observar molts països 
en territoris devastats en els quals la vida humana 
cada vegada és més dura i precària.

Hem viscut fa poc de temps una pandèmia 
mundial que ha suposat la visibilització de 

humans i posant l’accent en les dones”, 
apunta Castellanos.

Així doncs, la pedagogia és fonamental 
per a aproximar-se al problema amb certesa 
i entendre la complexitat de tot plegat. “El 
conflicte colombià està lligat a molts aspectes, 
com ara el saqueig dels nostres recursos minerals 
per la via legal, per un estat que ho va permetre 
i que en va ser còmplice durant moltes dècades. 
I també al narcotràfic. En la meua zona hi ha 
una apropiació de les terres on als llauradors i a 
les llauradores ens han fet fora i ens han obligat 
a treballar al voltant de les economies il·legals”, 
argumenta Susana Castellanos, que veu un bri 
d’esperança amb el darrer canvi de govern. “És el 
primer govern progressista en més de 200 anys 
d’història a Colòmbia.”

La Corporación para el Desarrollo de 
la Educación y la Investigación Social 
(CORPEIS) es dedica a denunciar els casos 
de discriminació i sobreexplotació laboral 
a Colòmbia. L’advocada Martha Bolívar 
representa CORPEIS i forma part també 
del programa d’acollida a València. Per a 
ella, és fonamental visibilitzar els casos de 

les maniobres autoritàries del líder 
conservador per a perpetuar-se en el poder. 
Bolsonaro ha comptat amb el suport de les 
forces armades i ha emprat un discurs d’odi 
cap als seus adversaris.

Al remat, les classes mitjanes i humils 
han donat suport al Partit dels Treballadors 
(50,1% dels vots), formació que ha teixit tot un 
seguit d’aliances amb altres partits d’esquerres 
i de centre. La raó pareix que ha vençut al 
negacionisme. No hem d’oblidar que Bolsonaro 
va encapçalar una campanya antivacunes 
durant la pandèmia i ara li ha passat factura 
electoral, amb 700.000 morts pel virus.

Ara, el principal repte de Lula serà 
governar el país amb majoria conservadora 
al Congrés. Lula da Silva, de 77 anys, prové 
d’una família humil i abans de dedicar-se a la 
política va ser un dels grans líders sindicals 
del sector metal·lúrgic.

salut de les persones. Tenim per davant el 
repte d'avançar cap a la corresponsabilitat, la 
presa de consciència, el desenvolupament de 
l'esperit crític i l'acabament amb la fractura 
entre les societats humanes i la naturalesa. 
Per a tal qüestió, necessitem organitzar-nos 
i desenvolupar pràctiques que posen la vida 

on pertoca, des 
d'una mirada 
de gènere. Tot 
el nostre 
reconeixement, 
per tant, als 
moviments 
ecofeministes del 
món que lluiten 
per preservar la 
vida.

agressions masclistes, emparades també en 
instruments internacionals com l’ONU.

Tant Castellanos com Bolívar creuen que 
amb el nou govern hi ha expectatives de canvi 
després d’anys de lluita. “Venim del govern 
de Duque, el balanç del qual és de 957 líders 
socials assassinats. D’un govern que es va fixar 
destrossar l’acord de pau”, remarca Bolívar. 
Aquesta situació es va trencar en les darreres 
eleccions, que van estar precedides per una 
protesta social al carrer en plena pandèmia i 
que, al remat, va propiciar la victòria electoral 
progressista. El treball d’aquestes dones a casa 
nostra continua. La col·laboració internacional 
és fonamental per a assolir la pau a Colòmbia.

ESTER RINCÓN
ÀREA DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

E l sistema econòmic actual es manté gràcies 
a l'arrabassament de la natura i a les forces 
de treball invisibilitzades de moltes dones 

que permeten cada dia que el sistema productiu 
es mantinga. Aquest sistema, basat en la lògica 
de la dominació, es desenvolupa des d'una 
perspectiva de renúncia a la dependència de la 

VICENT CONTRÍ
ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

N o és fàcil d’explicar la problemàtica que 
viu Colòmbia des que s’inicià el conflicte 
armat pels anys seixanta del segle passat. 

“Crec que el més important no és fer la pau, 
sinó estar fent-la”, apuntà en el seu moment 
l’escriptor Gabriel García-Márquez. Per això, 
potser, és fonamental ajudar la gent que “està 
fent” la pau a Colòmbia i arreu del món.

Intersindical Valenciana dona suport al 
Programa valencià de protecció integral 
i d’acolliment a defensores i defensors 
de drets humans. Susana Castellanos, 
(Departament de Santander-Colòmbia) 
pertany a l’Organización de Mujeres 
Colombianas Yolanda Chaparro Mesa i ha 
passat sis mesos entre nosaltres gràcies 
al sindicat “teixint xarxes amb altres 
organitzacions d'Espanya i d’Europa. 
Entitats que fan seguiment del conflicte 
colombià i ens acompanyen per a denunciar 
el que passa allí, amb les violacions de drets 

VICENT CONTRÍ
ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

L es darreres eleccions brasileres han servit 
perquè el Partit dels Treballadors guanye 

de nou la presidència del gegant americà 
vint anys després. Així doncs, Lula da Silva 
torna a dirigir el govern en véncer a l’anterior 
president, l’ultradretà Jair Bolsonaro. 
La victòria, però, no ha estat exempta de 
dificultats. 
Després d’eixir 
airós dels 
processos 
judicials, pels 
quals va estar 
empresonat, 
Lula ha hagut 
de contrarestar 

la nostra debilitat com a espècie humana, en 
la qual els treballs fins ara més mal pagats 
i menys valorats, han sigut considerats 
essencials. Aquest fet, entre altres, ens ha 
de fer reflexionar sobre la importància de 
la natura i les cures com a elements bàsics 
per a garantir la vida i, en aquest sentit, les 
institucions públiques i els moviments socials 
hem de posar el tema sobre la taula i generar 
espais de reflexió i diàleg per tal de construir 
un model social i cultural que integre la 
importància de posar la vida en el centre.

El procés d'emancipació de les dones resulta 
necessari per a escindir els rols que el sistema 
patriarcal ens ha reservat, entés aquest com 
un sistema que es considera per damunt dels 
límits del planeta i que no es responsabilitza 
de les conseqüències que genera sobre la 

violència contra les dones. En aquest sentit 
col·laboren amb les “dones buscadores” de 
familiars desapareguts, aquelles dones que 
porten massa anys buscant els marits, fills 
i germans, tots ells víctimes de la repressió 
militar. L’altre escenari en què treballa 
Bolívar és el de la violència sexual envers 
les dones, amb el conflicte armat com a 
excusa. “És una estratègia bàsicament d’Estat 
(...), un mecanisme de guerra i sobretot de 
desterritorialització de la població”. A partir 
d’una sentència de la Cort Constitucional 
de 2008, el  moviment social a Colòmbia 
ha activat procediments judicials amb 
enfocament de gènere per visibilitzar 

Necessitem 
organitzar-nos 
i desenvolupar 
pràctiques que  
posen la vida on 
pertoca, des d'una 
mirada de gènere

Amb el nou govern 
hi ha expectatives de 
canvi després d’anys 
de lluita

LULA, PRESIDENT DEL BRASIL PER TERCERA VEGADA 

Ara, el principal 
repte de Lula serà 
governar el país amb 
majoria conservadora 
al Congrés

Martha Bolívar i Susana Castellanos
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L’EMPODERAMENT  
DIGITAL DOCENT, UNA 
PRIORITAT PER A L’ESFMB

ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

L’ESFMB, AMB LA DOCÈNCIA INCLUSIVA A EUROPA
ESPERANZA NAVARRO PARDO
PROFESSORA TITULAR DE LA  
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

L a implicació de l’Escola Sindical de Formació 
Melchor Botella en projectes europeus 
d’innovació durant els últims anys ha sigut molt 

significativa. Com a exemple trobem el projecte SPICE, 
en què l’STEPV és un dels socis, junt amb diverses 
universitats europees (University of Macedonia, 
Hellenic Open University, Trakiyski Universitet, 

University of Cyprus i Universitat d’Alacant), el 
Ministeri d’Educació de Xipre, la Direcció General 
d’Ensenyament Primari i Secundari de l’Oest de 
Grècia (Ministeri d’Educació de Grècia), dos xicotetes 
empreses (Research Innovation and Development 
Lab Private Company i Osnovno Uchilishte Hristo 
Smirnenski) i dos sindicats, el Obrazovanie Kam KT 
Podkrepa, de Bulgària, i l'STEPV .

Es tracta d’un projecte Erasmus+ centrat en 
l’atenció a la diversitat en l’educació primària, 
específicament en l’àmbit STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art, Mathematics), i inclou 

tant el professorat en actiu com el futur professorat 
d’educació primària. L’objectiu del projecte és 
dissenyar un marc de competències STEAM en 
l’educació especial, desenvolupar un programa 
educatiu, i aplicar i avaluar aquest programa de 
formació en quatre països pilot. Es pretén fer minvar 
les barreres existents en un grup important de 
l’alumnat que és marginat indirectament des de les 
primeres etapes dels sistemes escolars europeus. A 
banda d’aquest ambiciós objectiu, el projecte compta 
amb un finançament potent, el que el col·loca com a 
capdavanter en aquest àmbit al País Valencià.

Es pretén fer minvar 
les barreres existents 
en un grup important 
de l’alumnat 
que és marginat 
indirectament des de 
les primeres etapes 
dels sistemes escolars 
europeus

EL VOLUNTARIAT COM A 
ESTRATÈGIA EUROPEA INCLUSIVA

UNA ESCOLA DE 
FORMACIÓ AL 
SERVEI DE LA 
COMUNICACIÓ Amb la comunicació, 

podem millorar la 
convivència escolar

Participants del projecte EDGE: Empowering digital teachers

documentació de l’alumnat de formació professional 
que ha participat de les mobilitats d’Erasmus+. Han 
organitzat, amb el suport de l’INJUVE, una jornada 
en relació amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, convidant la joventut valenciana a 
participar i desenvolupar la consciència que, amb 
un xicotet gest, n’hi ha prou per a aconseguir un 
gran canvi. Van ser testimonis del programa ESC 
en diverses ocasions, donant a conéixer aquest 
programa i les possibilitats que ofereix.  Fet i fet, 
el nostre voluntariat ha viscut aquesta experiència 
al màxim, combinant la part pràctica de les seues 
tasques diàries amb un gran creixement personal i 
de coneixement de la cultura valenciana que els ha 
acollit al llarg d’aquests sis mesos.

A més, també podem millorar la nostra 
comunicació audiovisual amb el curs proposat 
per l’àrea de Cultura, en què aprendrem a fer la 
nostra pròpia pel·lícula documental, o formar-
nos amb el curs "Introducció bàsica a la llengua 

de signes", en 
què coneixerem 
el col·lectiu de 
persones sordes, 
la seua cultura, 
la seua història i,              
per descomptat, la  
seua llengua.

ALESSIA DE IULIS
ESFMB

E l projecte que ha permés a dos joves italians, 
Martina Palmisano i Stefano Bortolu, i a un de 

grec, Christos Syritoudis, passar sis mesos a València, 
en un servei de voluntariat amb l’ESFMB, està a punt 
de finalitzar. L’experiència, finançada pel programa 
Cos Europeu de Solidaritat, ha comptat amb la 
participació d’aquests joves en les tasques diàries 
que comporta la gestió dels projectes en què està 
implicada l’ESFMB. Concretament,  han treballat 
en l'àrea de Comunicació, donant suport als canals 
socials de l'escola. Han realitzat també gestions de 

És per aquesta raó que, dins de l’actual pla de 
formació, hem considerat molt rellevant posar 
a la disposició de la nostra afiliació accions 
formatives en què la comunicació cobrara 
especial importància. Amb la comunicació, 
podem millorar la convivència escolar en 
els tallers de l’assemblea o el sociograma, 
dirigits per  Ramon Torres, o aprendre a 
comunicar-nos millor amb el nostre entorn, 
amb la jornada coordinada per l’àrea de Salut 
Laboral i Medi Ambient, que tractarà sobre els 
instruments didàctics per a combatre el canvi 
climàtic.

XAVIER NOGUÉS SANCHIS
ESFMB

E l músic i cantant basc Fito Cabrales, en 
la lletra de la cançó titulada “Abraçat 

a la tristor”, cita els seus versos: “Sort que 
amb els rifles  no es maten les paraules”. En 
el moviment sindical, les paraules són les 
ferramentes més importants que tenim per a 
fer arribar el nostre missatge, per a aconseguir 
la defensa dels drets i interessos de totes les 
treballadores i treballadors del País Valencià.

digital docent, l’aprenentatge sociocultural, 
la diversitat en l’aprenentatge digital, els riscs 
digitals, l’ensenyament tècnic, la implicació 
dels equips directius en matèria digital, els 
materials d’aprenentatge digitals o el disseny 
d’entorns digitals.

En finalitzar aquesta fase de pilotatge, els deu 
docents del País Valencià que estan realitzant 
aquest curs, en donaran la seua visió i faran les 
seues aportacions per a millorar aquest itinerari 
formatiu i convertir-lo en un curs imprescindible 
per a la futura formació digital docent.

ha sigut dissenyat per a ajudar el professorat 
a aplicar l'aprenentatge digital en l’aula amb 
l’objectiu de 
millorar la seua 
confiança i donar-
li les habilitats 
necessàries 
per a integrar 
les tecnologies 
digitals en 
el procés 
d’ensenyament-
aprenentatge. 
El curs  acull tot 
tipus de temes, 
com la motivació 

MARIA MONTIEL ROCA
ESFMB

STEPV , a través de l’ESFMB, i tenint 
en compte el compromís 

que tenim amb tot el personal docent del 
País València i el seu  empoderament digital, 
participa en el projecte EDGE: Empowering 
digital teachers, (https://www.empowering-
teachers.org/training.html) que ha entrat ja 
en la recta final.

Des del passat 17 de novembre, l’ESFMB 
està duent a terme, conjuntament amb altres 
entitats educatives europees, el pilotatge d’un 
curs de formació digital docent Aquest curs 

Aquest curs ha sigut 
dissenyat per a ajudar 
el professorat a 
aplicar l'aprenentatge 
digital en l’aula amb 
l’objectiu d'integrar 
les tecnologies 
digitals en el procés 
d’ensenyament-
aprenentatge

Alguns dels nostres voluntaris i voluntàries

https://www.empowering-teachers.org/training.html
https://www.empowering-teachers.org/training.html


13Intersindical 80 / GENER 2023

 

PEU DE FORTO?

treballadores a causa de diferències físiques 
o culturals que res tenen a veure amb el 
seu acompliment laboral. Per exemple, per 
motius de gènere, 
edat, orientació 
sexual, ideologia 
política, creences, 
etc. L’assetjament 
laboral no té 
per què tindre 
l’origen en 
diferències 
físiques o 
culturals, sinó 
que qualsevol 
persona pot 

a dir, prohibida per la religió. I és que, de fet, 
a Qatar, l’homosexualitat està tipificada com 
a “sodomia” i expressar-la públicament de 
la forma que siga està prohibida. Segons ha 
recordat l’ONG Human Right Watch, en cas 
que els condemnats siguen musulmans, a més 
de ser empresonats, poden ser condemnats a la 
flagel·lació (si són fadrins) o fins i tot a la pena 
de mort (en cas de ser casats).

Així les coses, en un principi, deu seleccions 
europees (entre les quals no es trobava 
Espanya) anunciaren que se sumarien a la 
campanya “One Love” contra la discriminació, 
promoguda mesos abans pels Països Baixos, 
lluint un braçalet amb la bandera de l’arc de 
Sant Martí, un gest, com hem dit adés, prohibit 
a Qatar. Però 
davant de les 
advertències de 
la FIFA sobre les 
possibles sancions, 
la majoria 
anunciaren que 
es retiraven de 
la campanya poc 
abans de l’inici de 
la competició i, de 

convertir-se en víctima i es pot exercir de 
moltes formes i per motius molt diversos.

Un altre tipus d’assetjament diferent 
és l’assetjament laboral pervers, que és 
quan l’assetjador o assetjadora té un perfil 
psicològic de persona manipuladora que 
gaudeix causant malestar a altres persones, 
sobretot a aquelles que no disposen de 
recursos de defensa, algunes amb un 
reconeixement del grau de discapacitat i 
altres, sense tindre’l, simplement pel fet de 
ser diferents.

D’altra banda, s’està constatant cada 
vegada més que els protocols d’assetjament 
elaborats per l’Administració no responen 
com ens agradaria a la resolució del casos, 
potser perquè aquests procediments estan 
enfocats des d’una perspectiva reactiva, quan 
la persona ja demostra un deteriorament en 
la seua salut.

Per tot açò, Intersindical Valenciana, a 
través de les àrees de Salut Laboral i Medi 
Ambient i de l’àrea d’Inclusiva, i aprofitant 
la celebració del Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat Funcional, sent la 
necessitat de realitzar una campanya dirigida 
a la correcció d’aquestes situacions de forma 
més proactiva i preventiva, i a remoure les 
consciències de les persones treballadores per 
a evitar que les seues actuacions afavorisquen 
l’aparició de trastorns o patologies mentals en 
altres companys i companyes. La campanya 
inclou una jornada sobre l’assetjament en 
persones treballadores vulnerables amb 
la intervenció de diversos especialistes, 
cartelleria i un material gràfic divers que 
transmet la implementació de conductes 
positives envers eixos companys i companyes 
en els centres de treball.

Intersindical Valenciana, com no pot ser 
d’una altra manera, defén la necessitat que en 
el món del treball es valore el respecte a les 
diferències i que es faça costat als col·lectius 
més desfavorits. Així mateix, exigim als 
poders públics que tinguen en compte 
aquesta dimensió ètica a l’hora d’avaluar i 
valorar la qualitat en el treball.

Si alguna persona o centre vol aconseguir 
el material que hem elaborat pot posar-se en 
contacte amb nosaltres a través de les adreces 
electròniques següents:
ester.rincon@intersindical.org
xema.sanchez@intersindical.org

fet, en un intent de la FIFA d’acontentar a totes 
les parts (com si açò fora possible quan del que 
estem parlant és de la vulnerabilitat de drets 
humans fonamentals!), l’organització va donar 
com a opció portar un altre braçalet negre amb 
el lema “No discrimination” sense la bandera 
prohibida, que és l’opció que al final va triar 
prou gent. No obstant això, sí que hi ha hagut 
gestos remarcables amb finalitat de denúncia. 
Els futbolistes de la selecció alemanya, per 
exemple, abans que començara el partit del 
23 de novembre contra el Japó, es tapaven 
la boca amb la mà en senyal de protesta. En 
aquell mateix partit, la ministra alemanya 
d’Interior, Nancy Faeser, i la d’Afers Exteriors 
belga, Hadja Lahbib, lluïen el braçalet d’“One 
Love” en la tribuna, juntament al president de 
la FIFA, Gianni Infantino, al qual demanaren 
explicacions.

Fet i fet, si alguna cosa ha evidenciat 
el Mundial de Qatar ha sigut la manca de 
valors democràtics que en el fons habita en 
organitzacions com la FIFA i en molts dels que 
s’hi sotmeten submisament, així com la lluita 
en tants sentits que ens queda per lliurar al 
col·lectiu LGTBI+. Encara queda molt de camí 
per recórrer i seguirem avançant sense defallir.

anys huitanta el concepte d’assetjament 
psicològic en les relacions humanes dins 
del món laboral. Va definir l’assetjament 
psicològic com un període de temps d’intents 
i accions hostils, expressats per una o diverses 
persones. És una comunicació hostil i sense 
ètica. Aquesta situació ens col·loca en una 
posició d’indefensió i, per a poder saber si ens 
enfrontem a un cas d’assetjament psicològic 
o assetjament laboral, s’ha de presentar 
almenys una vegada a la setmana i durant 
cert període de sis mesos.

També s’ha de diferenciar entre la 
discriminació laboral i l’assetjament laboral. 
La discriminació laboral té com a base la 
diferència de tracte a determinades persones 

de Futbol Associació) és, des de fa dècades, un 
organisme de poder econòmic que no mira la 
qualitat democràtica dels països amfitrions. 
Només cal recordar que el Mundial 78 es va 
celebrar a l’Argentina en plena dictadura de 
Videla, i el del 82, a Espanya, es va adjudicar 
l’any 1964 amb Franco.

Dins de totes les vulneracions de drets 
fonamentals que tenen lloc a Qatar, una de les 
que més ha acaparat l’atenció internacional ha 
sigut la dels drets de les persones pertanyents 
al col·lectiu LGTBI+, un col·lectiu especialment 
perseguit pel règim de l’estat qatarià, tal 
com, de fet, van evidenciar públicament 
a pocs dies de l’inici de la competició les 
declaracions de l’ambaixador qatarià del 
Mundial, Khalid Salman, a la segona cadena 
de la televisió pública alemanya (ZDF), en 
què assegurava que l’homosexualitat és una 
“malaltia mental” i qualificava de hàram, és 

SONES FLORES
STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA
ESTER RINCÓN
ÀREA DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT 
XEMA SÁNCHEZ 
INTERSINDICAL INCLUSIVA

U n recent estudi de l’Associació contra 
l’Assetjament Psicològic i Moral en 
el Treball assenyala que, al voltant 

del 15% de les persones treballadores a 
l’Estat espanyol, ha patit alguna situació 
d’assetjament en el seu lloc de treball. 
Heinz Leymann, psicòleg d’origen alemany, 
va ser el primer que va desenvolupar pels 

ÀREA LGTBI+
ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

L’ audiència planetària ha seguit el Mundial 
de Futbol de Qatar sense voler examinar 
amb deteniment el lloc on se celebra. 

Sense tindre la necessitat de preguntar-se pels 
treballadors migrants morts en la construcció 
dels estadis (6.500 segons The Guardian), o per 
la discriminació que pateixen les dones, o com 
de perseguit està el col·lectiu LGTBI+ en un 
estat que viu la modernor i el luxe en edificis, 
ports i ciutats, però que es manté ancorat en 
l’època medieval pel que fa a drets, idees i lleis.

És així, cap selecció s’ha manifestat en 
contra de participar en el Mundial. Només 
algunes protestes tèbies han recordat que la 
competició se celebra en un país que vulnera 
els drets humans. Amb tot, no ens hauria 
d’estranyar. La FIFA (Federació Internacional 

INTERSINDICAL INCLUSIVA

LGTBI+

QATAR, EL MUNDIAL 
DE LA VERGONYA

INTERSINDICAL VALENCIANA INICIA UNA 
CAMPANYA CONTRA L’ASSETJAMENT 
LABORAL EN ELS CENTRES DE TREBALL

AMB EL LEMA “NO M’EXCLOGUES”, EN SUPORT ALS 
COL·LECTIUS MÉS DESFAVORITS EN EL MÓN LABORAL

Intersindical 
Valenciana defén la 
necessitat que en el 
món del treball es 
valore el respecte 
a les diferències i 
que es faça costat 
als col·lectius més 
desfavorits

La FIFA és, des 
de fa dècades, un 
organisme de poder 
econòmic que no 
mira la qualitat 
democràtica dels 
països amfitrions
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INTERSINDICAL CULTURA

XEMA SÁNCHEZ ALCÓN
COORDINADOR D'INTERSINDICAL CULTURA

Q uè aporta Joan Fuster a aquesta idea de 
cultura com a qüestionament crític de la 
realitat?

Per al País Valencià, Fuster hauria de ser el mateix 
que Jean Paul Sartre per a la cultura francesa: un 
intel·lectual total, compromés amb el seu temps.

Cal recordar que Fuster va començar a escriure en 
valencià i en el nostre territori en els anys quaranta, 
quan tot l'Estat era un desert cultural i el nostre 
territori ho era encara més. Un dels eixos axials de 
la seua visió intel·lectual estava impregnada per una 
idea que per a l'època era un concepte prohibit: la 
llibertat. Deia Fuster: “La llibertat és un hàbit, i no 
resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la 
pràctica!”. Sartre, l'intel·lectual adés citat amb el qual 
el comparem, deia en aquests mateixos anys una cosa 
similar: “Estem condemnats a ser lliures”.

Heus ací, doncs, una primera idea que ens lliura 
Fuster per a la nostra societat actual: la cultura és un 
exercici de llibertat. En l'actual sistema neoliberal, la 
cultura se'ns està imposant com una eina mercantil 
més, sense cap poder emancipador ni crític. La 
cultura de consum de la ciutadania és un producte 
més, com poden ser un abric o unes sabates. La 
producció cultural està en mans del que s’anomena 
“l’economia de plataformes” i igual que encomanem 
a Amazon un objecte, li demanem un llibre, una 
pel·lícula o una forma d'entreteniment. En canvi, 
Fuster, en els anys més difícils de la dictadura, va 
sostindre que el seu compromís consistia a ser un 
creador de consciència crítica.

Malgrat l'opinió de Josep Pla, que li veia fusta de 
polític, Fuster mai es va considerar a si mateix com 
un líder, ni tan sols una persona amb voluntat de fer 
carrera política: “Sóc tot el contrari d'un home d'acció. 
No tinc ànima de president, ni tan sols de regidor”. La 
seua via per a participar en el món que l'envoltava era 

un altra: “Penso que el que jo i gent com jo podem fer 
en uns moments com en els que vivim, és més o menys 
crear consciència”. I va ser aquesta voluntat de posar 
els seus conciutadans i conciutadanes davant dels 
problemes col·lectius el que  l'inspirava, entenent que 
com a intel·lectual no podia defugir ni quedar al marge 
de determinades qüestions.

Fuster, contra la somnolència de la València del 
tardofranquisme i la Transició
Repassar l'obra de l'escriptor hui, cent anys després 
del seu naixement, implica reconéixer la seua vàlua 
intel·lectual i la seua personalitat, capaç d'obrir-se 
pas i reivindicar posicions inexplorades i trencadores 
en l'enrarit clima cultural de la postguerra. Disposat 
a remoure constantment, Fuster va carregar contra 
la “somnolència” de la València del franquisme i 
la Transició, construint nous ponts i trobant nous 
camins, agitant el seu entorn a colp d'escrits i articles. 
No és gens estrany, doncs, que, dècades després, la 
seua obra encara ens interpel·le. Com va sentenciar 
sorneguerament en un dels seus aforismes: “Una 
calma excessiva equival a una acta de defunció”.

En aquest últim aforisme, es pot reflectir aquesta 
idea que tenia Fuster de la cultura entesa com una 
forma d'activisme; és a dir, el mateix que a hores d’ara 
defenen alguns grups culturals i que es denomina 
'agitació cultural'. I Fuster va demostrar aquest 
activisme amb fets: des del carrer de Sant Josep, 
10, en el centre de Sueca, l'intel·lectual va convertir 
la seua pròpia casa en un refugi on se succeïen 
tertúlies i es debatia de tot allò que és diví i  humà 
amb escriptors, artistes i joves, molts joves de l'època 
que anaven a sa casa com un lloc de peregrinació on 
poder alimentar-se de nous aires, d'aquestes idees 
on es defenia allò que és local i allò que és universal 
sense solució de continuïtat, on aquesta somnolència 
desapareixia i la cultura es convertia en eina viva 
de transformació social. D'entre les parets d'aquella 
casa, van sorgir obres mestres, com “Nosaltres el 
Valencians” o “Diccionari per a ociosos”.

Fuster, en els anys 
més difícils de 
la dictadura, va 
sostindre que el seu 
compromís consistia 
a ser un creador de 
consciència crítica

L'intel·lectual va 
convertir la seua 
pròpia casa en un 
refugi on se succeïen 
tertúlies i es debatia 
de tot allò que és diví 
i  humà, un lloc on 
poder alimentar-se 
de nous aires

Des d'Intersindical 
defenem una idea 
de cultura crítica 
i de servei públic 
enfront de la vigent 
hegemonia de la 
mercantilització de 
la cultura

Però sobretot va eixir un magisteri. Abans he 
esmentat Sartre, però les meues divagacions em 
porten també fins a un grec il·lustre, Sòcrates i la 
seua connexió amb la gent jove i la seua manera 
d'entendre el diàleg filosòfic com a servei públic. Heus 
ací una altra idea interessant que ens deixa Fuster: 
“La cultura és una forma de presa de consciència en la 
qual els poders públics tenen molt a dir.”

Des d'Intersindical Cultura i des de STEPV 
defenem, com hem fet en altres ocasions (per 
exemple, amb la campanya que impulsàrem en 
l'etapa covid relacionada amb la cultura de proximitat 
denominada “Tu Encens La Cultura”), una idea de 
cultura crítica i de servei públic, impulsada pels 
poders públics i defensora d'uns certs ideals il·lustrats 
que ens remeten a una idea de transformació social 
enfront de la vigent hegemonia de la mercantilització 
de la cultura. Exigim que les institucions del País 
Valencià es comprometen, no sols amb els actes i 
esdeveniments que comporta la posada en marxa 
d'un any fusterià, amb celebracions i homenatges, 
sinó amb els ensenyaments que el mateix intel·lectual 
ens va brindar perquè aquest és el millor homenatge 
que podem oferir-li: la celebració de les seues idees 
provocatives, del seu humanisme ple per a evitar ser 
el que ell denominava “un poble a meitat fer”.

Per a continuar llegint: 
- Diccionari per a ociosos, Edit. Educaula.
- Nosaltres els valencians, Edicions 62.

JOAN FUSTER DES DE 
L'ACTIVISME CULTURAL
Trenta anys  després de la mort de Joan Fuster, abunden visions diverses sobre l'obra fusteriana. El nostre 
enfocament, des de l’àrea d'Intersindical Cultura, se centrarà en aquest cas a analitzar el llegat de Fuster des del 
punt de vista de “l'activisme cultural”, entenent la idea de “cultura” com el despertar de la consciència crítica de les 
persones i dels pobles.

I ntersindical Cultura i l'STEPV van celebrar 
el passat 3 de novembre en la seu del sindicat 

un homenatge a l’obra i la figura de Joan Fuster 
amb motiu dels cent anys del seu naixement. 
En l’acte van participar personalitats expertes 
en la figura de l'intel·lectual suecà com 
l'activista de Castelló per la Llengua, María 
Nebot; el professor jubilat, Isidre Crespo; la 
mestra i acadèmica de la llengua Tudí Torró; 
l'escriptora i professora jubilada, Rosa Roig, 
i el sindicalista Joan Blanco. Xema Sánchez, 
responsable de l’àrea de Cultura d'Intersindical 
Valenciana, va ser qui va organitzar l'acte. 
La taula redona va estar coordinada per 
Marc Candela, responsable d’Acció Sindical 
de STEPV. Durant aquest col·loqui, al qual 
assistiren com a públic, entre altres persones, 
alumnes de l'IES Lluís Vives de València, es va 
subratllar la necessitat de revisar com s'està 
tractant en les aules hui en dia la figura i l'obra 
de Joan Fuster, en un moment en què, de fet, el 
seu llegat esdevé més útil i necessari que mai.

HOMENATGE  
A JOAN FUSTER

Ponents del col·loqui sobre Joan Fuster celebrat a la seu d'Intersindical
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BEGOÑA SILES OJEDA

E n los márgenes, l’òpera prima de Juan Diego 
Botto, és una aposta radical pel drama 

social. El drama que viuen tres famílies davant 
l’imminent desnonament després de la crisi 
de 2008. I encara que un desnonament, com 
assenyala el director, “és un procés llarg viscut 
cada dia amb l’angoixa de l’espasa de Dàmocles, 
amb una tensió permanent i amb la sensació que 
cada dia pot ser l'últim que estigues en ta casa”, 
la pel·lícula tracta de la desesperació d'aquestes 

famílies en les 24 hores abans que arribe a 
produir-se la  situació inhumana i amoral de 
veure’s obligades a desallotjar l’habitatge que ha 
arribat a ser la seua llar, en el sentit d’acollir-les i 
d’oferir-los una identitat.

Un drama que Juan Diego Botto mostra 
seguint els paràmetres estilístics propis del 
millor cinema de realisme social, com el realitzat 
per l’anglés Ken Loach o com el de certs films del 
director Fernando León de Aranoa. Així, a través 
d’una posada en escena que frega el documental 
—càmera en mà, imatge amb gra—, es va 
desplegant la narració, no sols per a mostrar-nos 
l’angoixant desesperació de les famílies, sinó 
també la lluita solidària de l’assemblea contra els 
desnonaments i l’entrega incansable, però sense 
mitjans reals, de les treballadores socials. Lluita i 
treball encarat amb valentia, principalment, per 
dones.

Tres espais —les famílies, l’assemblea i el 
treball social— relacionats entre si per l’acèrrim 
i vehement compromís de Rafael (Luis Tosar), 
advocat sindicalista, per ajudar aquestes 

persones. Un compromís que excedeix la seua 
responsabilitat laboral i, per tant, el portarà, 
d'una banda, a desatendre emocionalment la 
seua dona Helena (Aixa Villagrán) fins a perdre-
la; i, de l’altra, al punt en què el seu fillastre, 
Raúl, (Christian Checa) prenga consciència de la 
realitat tan opressiva i injusta que viuen aquestes 
famílies. Un personatge, el del fillastre, que 
representa en la història l’objectiu ideològic de 
la pel·lícula: que l’espectador prenga consciència 
d’aquesta realitat social.

El director Juan Diego Botto enfila amb 
gran precisió emocional el conflicte social dels 
desnonaments i els conflictes íntims, personals, 
que genera aquesta situació als afectats. Uns 
conflictes que porten els personatges a la 
lluita esperançadora del personatge d’Azucena 
(Penélope Cruz), al suïcidi de Teodora (Adelfa 
Calvo) o a la desolació a Manuel i Germán (Font 
García i Juan Diego Botto).  

En los márgenes dona visibilitat a la realitat 
d’aquelles persones i col·lectius que el sistema 
neoliberal deixa, literalment, als marges.

VICENT XAVIER CONTRÍ

K ela ha sigut una de les sensacions de 
la darrera edició dels Premis Ovidi de 

la música en valencià en embutxacar-se el 
guardó a l’artista revelació. El disc Mirall  
(Primavera d’hivern 2022) va captivar el jurat 
per l’aposta minimalista, electrònica i emotiva 
d’unes cançons que destil·len amor en totes les 
seues percepcions.

L’aventura musical de Kela va sorgir 
després de decidir fer un descans laboral com 
a metgessa d’urgències. “La música em dona la 
vida i malauradament el sistema sanitari està 
un poc maltractat i vaig acabar molt saturada”, 

explica la cantant de Pego. I enguany és quan 
ha vist el moment per posar en marxa el seu 
projecte musical. Huit temes que parlen, 
majoritàriament, de les relacions personals, 
de l’estima i dels trencaments. Històries que 
han eixit a la llum gràcies als 94 mecenes 
que han permés 
l’enregistrament 
en l’estudi Ànima 
de Joel Gilabert, 
un dels productors 
de referència a 
la Marina Alta: 
Smoking Souls, 
Sandra Monfort, 
Ginlemon’s, etc.

“Amb Joel 
Gilabert hem 
donat una volta a 

les cançons. Jo venia del món 
acústic i ara hem experimentat 
amb l’electrònica i estic molt 
contenta amb el resultat”. El camí 
musical de Kela va arrancar de 
xiqueta, en l’escola musical del 
poble i en la banda. Amb estudis 
de piano i clarinet mai va deixar 
de tocar i cantar mentre estudiava 
medicina. Anys després, amb 
l’espenta d’amics i familiars, 
comença a mostrar-nos el seu 
potencial artístic, sense pors i des 
de la independència. Com diu 
en el tema “L’espiral”, “fingir és 
impossible, batega al teu ritme, 
estimes com estimes, no t’he 
demanat cap opinió. Tots els 
prejudicis al pou”. Clar que sí!

 

LLEGIT AVUI

 

RITMES D'ARA I ACÍ

 

EN PANTALLA

KELA.  
AMOR I POP ELECTRÒNIC

UNA DRAMA SOCIAL

Direcció: Juan Diego Botto
Guió: Juan Diego Botto i Olga Rodríguez
Repartiment: Penélope Cruz, Luis Tosar, 
Adelfa Calvo, Christian Checa, Aixa 
Villagrán, Font García, Juan Diego Botto
Any: 2022

SARA MARCONI I GUTMARO GÓMEZ BRAVO

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Shackleton Books, Madrid, 2022, 112 pàg.

Carmen i Marco són dos germans que no 
paren de barallar-se. Des de fa uns quants 
dies, és el seu iaio qui els cuida. Un dia, fart 
de tanta brega, els diu: “No hi ha res més 
lleig que barallar-se entre germans”. Per a 
desmostrar-ho, els conta una història que 
va viure de primera mà molts anys arrere. 
Aquesta història és, efectivament, la de la 
Guerra Civil Espanyola, el conflicte que 
durant tres anys enfrontà germans, veïns i 
amics. Sara Marconi viu i treballa a Torí, i és 
escriptora, editora i traductora especialitzada 
en literatura infantil. Amb l'assessorament 
del professor d'Història Contemporània de la 
Universitat Complutense de Madrid, Gutmaro 
Gómez Bravo, ha encarat el gran repte de 
contar als xiquets i xiquetes l'episodi més 
important i dramàtic de la nostra història 
recent. Ho fa en un llenguatge accessible 
però alhora transparent i, al contrari de la 

informació 
descontextualit-
zada que es 
prioritza les 
xarxes hui en 
dia, contant els 
fets connectant-
los entre si. Una 
joia per a un 
públic lector 
a partir de 10 
anys.

RAINER MAUSFELD

¿POR QUÉ CALLAN LOS CORDEROS?
Catarata, Madrid, 2022, 288 pàg.

En les últimes dècades, la democràcia 
ha sigut substituïda per la il·lusió de la 
democràcia; el debat públic, per la gestió de 
la opinió; i l’ideal del ciutadà responsable 
pel consumidor apàtic. En l’actualitat, els 
eixos centrals de la societat, especialment 
l’economia, estan allunyats de qualsevol 
control i responsabilitat democràtics. 
Els centres de poder real són invisibles 
per a la ciutadania i les conseqüències 
ecològiques, socials i psicològiques 
d’aquest tipus de governs amenacen cada 
vegada més la nostra societat.  L’autor 
descobreix el caràcter sistemàtic d’aquest 
adoctrinament, mostrant les diverses 
tècniques d’influència social. Com afirma 
el mateix Mausfeld, “només si superem la 
nostra apatia, si nos ens conformem amb la 

il·lusió d’estar 
informats, 
amb la 
il·lusió de la 
democràcia i 
amb la il·lusió 
de la llibertat,  
només 
aleshores 
tindrem una 
oportunitat 
d’escapar 
de la 
manipulació”.

ANDREA AGUILAR, CARME BERNAT, GEMMA 
MARTÍNEZ I LAURA BELLVER

VENIM DE LLUNY. HISTÒRIA DEL 
FEMINISME AL PAÍS VALENCIÀ
Sembra Llibres, València, 2022, 92 pàg.

“Coneixes algun col·lectiu o dona del passat 
del feminisme valencià? Com va començar 
el feminisme a la nostra terra?”.  Aquest és el 
colpidor punt de partida de Venim de lluny. Un 
llibre bàsic i necessari per a recuperar, entendre 
i dignificar la història popular del feminisme 
a casa nostra. Obreres, mestres, llauradores, 
guerrilleres, antifeixistes i militants de base. La 
genealogia de les lluitadores valencianes que 
van aconseguir avanços democràtics i populars 
que arriben fins als nostres dies, es conta 
amb l'objectiu de rescatar de la desmemòria 
les lliçons emancipadores de tantes dones 
silenciades. Perquè necessitem saber d’on 
venim per a afrontar els nous reptes. Perquè 
hi ha debats i conflictes a què les nostres 

predecessores ja 
es van enfrontar. 
Quatre joves 
historiadores han 
estat immerses en 
l'estudi dels oblits 
i les absències 
de la lluita 
feminista i han 
bastit una obra 
imprescindible per 
a conéixer i valorar 
el llegat feminista 
a casa nostra.

JOSEP VICENT RODRÍGUEZ I ROSA SOLBES LÓPEZ

TRETS. IMATGES DE LA 
TRANSICIÓ VALENCIANA
Institució Alfons el Magnànim, València, 
2022, 312 pàg.

L'obra reuneix un recull d'imatges que formen 
part del nostre patrimoni memorístic: Més 
de cinc-cents trets sobre la Transició a casa 
nostra disparats pel fotoperiodista Josep 
Vicent Rodríguez. Les fotos mantenen un 
cert ordre cronològic i estan acompanyades 
de la corresponent explicació que és a càrrec 
de la periodista Rosa Solbes. Autor i autora 
visqueren aquells anys treballant en les 
publicacions valencianes i espanyoles més 
importants, i ara presenten aquesta memòria 
gràfica d'un període que marcà per sempre la 
història del País Valencià. Una etapa complexa i 
agitada, que sovint es conta bé com un conte de 
fades, bé com un seguit de violència i impunitat. 
El que sí que pareix inqüestionable és que, 
amb tot, aquells anys constituïren l'etapa 
fundacional d'una democràcia imperfecta, 

però certament 
alliberadora. Per 
tot açò, paga la 
pena rescatar 
de l'oblit molts 
d'aquells 
moments que 
quatre dècades 
més tard resten 
amagats en 
recòndites 
hemeroteques.

Kela amb el guardó a  
l’artista revelació



ÀREA DE PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

Un matí de formació compartint experiències
Durant la jornada formativa del matí, van tindre 
lloc dues taules redones que van abordar dos eixos 
fonamentals per al Sindicat: les lluites laborals i 
sindicals, i els reptes de present i futur del sindicalisme. 
En la primera de les taules redones, vam comptar 
amb la participació de representants dels col·lectius 
dels riders i d’encaixadores de taronja i dels sindicats 
STEEILAS, CUT-Galiza i UGTSARIO, que ens van 
explicar la situació concreta del seu sector o territori i 
les diferents mobilitzacions que han dut i estan duent 
a terme. Així, vam poder aprendre d’experiències, com 
la vaga del metall a Galícia o la vaga d’educadores 
infantils a Navarra, de les dificultats que afronten els 
riders, i hem pogut conéixer de primera mà la manca 
de condicions laborals de les dones que treballen en els 
magatzems de taronja, així com la greu situació que 
estan vivint les treballadores i treballadors sahrauís, 
que veuen tots els seus drets vulnerats amb el silenci 
còmplice de la comunitat internacional.

El segon bloc de la jornada va tindre com a 
participants representants de la Confederación 
Intersindical Galega, LAB i Intersindical Canaria, que 
van analitzar la situació actual del món laboral i van 
apuntar respostes concretes als enormes reptes que 
tenim els sindicats. Així, es van tractar qüestions cabdals 
com ara l’autoorganització de la classe treballadora, els 
perills de la digitalització, la importància del conflicte i 
la confrontació per a poder aconseguir millores laborals, 
i la necessitat de posar el focus en el sindicalisme 
feminista per a posar al centre les condicions de vida i 
no només el treball. Cal reconéixer que, en l’actualitat, 
bona part de les lluites laborals es donen en sectors 
altament feminitzats: això es símptoma inequívoc que 
des del sindicalisme s’està transformant radicalment 
la manera de mirar el món. A més a més, també s’ha 
tractat el preocupant fenomen de l’individualisme 
imperant i en augment, que es el producte més exitós 
del neoliberalisme. En aquest sentit, s’evidencià el 
fet que els sindicats hem de fer front al gran repte de 
conscienciar les treballadores i treballadors perquè 

s’involucren activament en les nostres organitzacions 
i s’impliquen en la lluita pels seus drets. La situació 
és complicada en els centres de treball, però hi ha lloc 
per a l’esperança: el sindicalisme alternatiu, combatiu 
i feminista està en alça, i cada volta més persones 
s’embarquen en els nostres projectes.

Una nit de festa, compromís col·lectiu i retrobaments
La segona part de la celebració va ser en clau festiva 
en forma d’un sopar multitudinari que reuní afiliats i 
afiliades d’arreu del país i una nodrida representació 
d’entitats, associacions, col·lectius com les aparadores 
d’Elx, moviments socials, sindicats germans, partits 
polítics i institucions. En aquest acte, amb vora 200 
assistents, es va fer palesa la força de la Intersindical 
Valenciana —que ve de molt més arrere que vint anys— 
i es va rendir homenatge a totes les persones que han 
fet possible que hui en dia siguem el sindicat alternatiu 
valencià de referència. Durant l’acte, la portaveu 
d’Intersindical, Beatriu Cardona, va destacar l’èxit de la 
Intersindical en clau col·lectiva, ja que aquests vint anys 
de vida en què el Sindicat ha anat creixent i expandint-
se fins a arribar a una majoria d’edat en plenitud, han 

sigut possibles gràcies 
al compromís i esforç 
de nombroses persones 
i col·lectius laborals. 
També prengueren la 
paraula nombroses 
personalitats polítiques 
i culturals del país, que 
valoraren la tasca de la 
Intersindical Valenciana 
en la lluita per la millora 
de les condicions laborals 
i per la justícia social i 
que animaren el Sindicat 
a seguir avant amb 
il·lusió i confiança. Tota 
una injecció d’energia 
i entusiasme que ens 
animen a continuar 
treballant per complir-ne 
molts més.

Els sindicats 
hem de fer front 
al gran repte de 
conscienciar les 
treballadores i 
treballadors perquè 
s’impliquen en la 
lluita pels seus drets

Durant l’acte, 
la portaveu 
d’Intersindical, 
Beatriu Cardona, va 
destacar l’èxit de la 
Intersindical en clau 
col·lectiva

INTERSINDICAL VALENCIANA  
CELEBRA EL SEU VINTÉ ANIVERSARI
No tots els dies es compleixen 20 anys i és per això que des d’Intersindical 
Valenciana vam voler celebrar aquesta data tan redona com l’ocasió es mereixia. 
Ho vam fer el divendres 4 de novembre en dues parts diferenciades: una jornada 
formativa al matí a la seu de València, i un sopar de retrobament a la nit, a què 

van acudir, a banda de nombrosos afiliats i afiliades del sindicat, destacades 
personalitats de la política i cultura valencianes i representants sindicals 
d’arreu de l’Estat espanyol, així com activistes d’altres indrets, com el Sàhara, 
Itàlia o Colòmbia.

A més de les celebracions del 
4 de novembre, l’1 de juliol 

passat va tindre lloc la primera 
de les celebracions dels vint 
anys d’Intersindical Valenciana 
d’una manera molt simbòlica i 
especial: amb una jornada de 
formació celebrada en l’IES 
Benlliure de València, el mateix 
lloc on l’11 de maig de 2002 es 
va formalitzar el naixement del 
Sindicat. La jornada va començar 
amb una xarrada a càrrec de 
Vicent Maurí, un dels artífexs de 
la constitució de la Intersindical 
Valenciana, que portava com a 
títol “20 anys. La veu i la força de 
la classe treballadora valenciana”. 
A continuació, van tindre lloc 
dos tallers simultanis: un al 

voltant dels plans d’igualtat, que 
van impartir Beatriu Cardona 
i Alhaya Talavera; i un altre 
de comunicació, a càrrec de 
Manel Àlamo. Després de dinar 
es van celebrar dos debats 
sectorials, un sobre  els processos 
d’estabilització en el sector públic, 
adreçat a l’afiliació del CAT, STAS, 
STEPV i Intersindical Salut. 
L’altre, sobre  la reforma laboral i 
negociació col·lectiva, programat 
per a les afiliades i afiliats 
d’OSUT, STICS, STM, TUC, el 
sector privat de l’STEPV i Sindicat 
Ferroviari. La jornada, a la qual es 
van insciriure més d'un centenar 
de persones, va finalitzar amb un 
taller de Salut Laboral, impartit 
per Ester Rincón.

UNA JORNADA DE FORMACIÓ A  
L’IES BENLLIURE, ON TOT COMENÇÀ

Imatge del sopar per commemorar els 20 anys d'Intersindical al novembre passat


