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Un compromís polític
La cultura preventiva configura la identitat de les persones, contribueix a
l’eradicació de la pobresa i aplana el camí cap a un plantejament inclusiu,
equitatiu i centrat en l’ésser humà: un desenvolupament sostenible. Aquesta
és una condició prèvia per a millorar la seguretat, la salut laboral i la protecció
del medi ambient. Perquè la cultura preventiva i de sostenibilitat ambiental és
al capdavall una decisiva aposta política pel futur del Planeta.
En un món on els recursos són limitats, reclamem un creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, un treball
decent i no precari. I tot això sense deixar de protegir els drets laborals de
totes les persones, la promoció d’un entorn de treball segur i protegit per
a qui treballa, per a les persones discriminades i precaritzades: migrants,
dones, LGBT, amb diversitat funcional… Comptar amb un pla d’acció global,
amb mitjans i recursos que possibiliten posar fi a la pobresa, protegir el món i
assegurar la prosperitat de tota la ciutadania, és ja un objectiu immediat.
Matèria pendent
La salut laboral és encara una assignatura pendent. La causa principal
és l’incompliment, en empreses privades i públiques, de la Llei 31/1995,
de Prevenció de Riscos Laborals (PRL): el Govern de la Generalitat segueix
incomplint totes les propostes i el calendari de negociació sobre Salut Laboral
segons l’Acord de Legislatura (juny 2016). Ara mateix hi ha un Pla de PRL
(DOGV 10/04/2017), però encara està pendent de consensuar. Es tracta d’un
Pla que des de la seua aprovació per la Comissió Paritària de Seguretat i Salut
en el Treball (gener 2017) tampoc no s’ha posat en pràctica en els diferents
sectors de la Generalitat. Només Sanitat té aprovat el seu Pla mentre que tres
sectors claus de la Generalitat, com són Educació, Administració Pública i
Justícia segueixen sense disposar-ne de cap.
Pel que fa a la gestió pública dels accidents de treball i de les malalties
professionals, un aspecte reivindicat per la Intersindical, hem participat en la
Comissió de Mútues (COMUT) que l’Administració va crear amb la finalitat de
realitzar una reversió de la gestió de les contingències d’accidents de treball
i de malalties professionals que les mútues col·laboradores de la Seguretat
Social tenen concertada amb la Generalitat. L’Administració, però, no ha
admés les propostes de la Intersindical, el que implica prorrogar un any més
el concert de les mútues durant 2018.

Pel nostre compromís amb el medi
ambient i la nostra consciència
ecològica, aquesta revista està feta
en paper reciclat.

Compromís amb la formació
La Intersindical aposta per la formació contínua i integral de les treballadores
i els treballadors dins de la seua jornada laboral. Com un instrument al servei
d’aquesta formació s’insereix l’edició periòdica de Quaderns de Salut laboral
i Medi ambient, una publicació amb continguts concebuts per a la informació
i la intervenció sobre aquests temes en els centres de treball. Tenim també
previst l’organització de tallers, trobades i jornades obertes a tota l’afiliació
sobre temes i programes de sensibilització de salut laboral i mediambientals,
així com campanyes més específiques per a commemorar de manera crítica
diades mundials com la de la Salut en el Treball (28 d’abril) o la del Medi
Ambient (5 de juny), entre d’altres.
Volem promoure treballs i entorns segurs i saludables en igualtat de
drets, que eliminen discriminacions i desigualtats, i minimitzen els riscos
psicosocials. Hem adquirit un compromís ètic, moral i social amb la lluita per
un desenvolupament sostenible i amb la defensa ferma del medi ambient. La
cultura preventiva i la sostenibilitat ambiental són per a nosaltres no només
una exigència ineludible sinó un compromís polític prioritari.
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MEDI AMBIENT
Recuperar la gestió pública de l’abastiment
i el sanejament de l’aigua potable

S’escriu aigua
es llegeix

democràcia
PACO SANZ
“S’escriu aigua, es llegeix
democràcia”. Aquest va ser el títol
del primer manifest de la Xarxa
Valenciana per l’Aigua Pública que
va nàixer en 2013, en sintonia amb
els moviments que a nivell estatal i
europeu reivindiquen el dret humà
a l’aigua i a la gestió pública de
l’aigua davant la mercantilització
de l’abastiment i el sanejament de
l’aigua.
La xarxa la formen en l’actualitat
organitzacions ecologistes
(Ecologistes en Acció, Acció
Ecologista Agró i Xúquer Viu),
sindicats (CCOO i Intersindical
Valenciana), organitzacions
científiques i universitàries (Fundació
Nova Cultura de l’Aigua i Enginyeria
Sense Fronteres), sindicats agraris
(Unió de Llauradors), organitzacions
veïnals (CAVE-COVA) i socials (No
als Tractats Desiguals). Va nàixer al
caliu de la declaració de l’Assemblea
General de les Nacions Unides, que
en juliol de 2010 va declarar que
l’abastiment i el sanejament adequat
és “un dret humà essencial per al
ple gaudiment de la vida i de tots els
drets humans”.
En el manifest fundacional es
partia de la consideració de l’aigua
com un bé comú i com a dret humà
bàsic que exigeix un model de
gestió no subordinat a l’obtenció del
benefici privat. A més ha de garantir
l’eficàcia, la solidaritat, l’eficiència,
l’equitat, el control democràtic dels

operadors dels serveis de l’aigua
i la conservació dels ecosistemes
aquàtics.

L’Assemblea General de les
Nacions Unides va declarar que
l’abastiment i el sanejament
adequat és “un dret humà
essencial per al ple gaudiment
de la vida i de tots els drets
humans”
Aigua privatitzada
Quan els nostres ajuntaments
han optat per privatitzar aquest
servei públic essencial, ho han
fet, bàsicament per dos motius.
En primer lloc, per obtindre
ingressos provinents de la venda
dels serveis d’aigua a través dels
cànons concessionals. Diners que
posteriorment es repercuteixen a la
ciutadania en el seu rebut d’aigua
i que no es dediquen directament
a millorar aquests serveis, sinó
a altres qüestions, quasi sempre
alienes a la gestió de l’aigua. En
segon lloc, perquè no són capaços de
gestionar un servei tecnològicament
complex i consideren que és millor
desentendre’s. Llavors, privatitzen la
gestió.
A partir d’eixe moment els
ajuntaments perden completament
el control d’aquest servei que passa

a mans de l’empresa concessionària,
“Aguas de Valencia” o altres
empreses hegemòniques del sector.
Davant d’aquestes companyies les
administracions locals se senten
completament impotents per a portar
un seguiment del compliment de les
obligacions contractuals.
Les conseqüències de les
privatitzacions (totals o parcials,
realitzades a l’Estat espanyol a
partir dels anys vuitanta) han
produït en molts casos pujades
desproporcionades en el preu
de l’aigua, incompliments de les
clàusules dels contractes, manca de
transparència en la gestió, disminució
de les obligacions mediambientals i
pèrdua del control efectiu del servei
per part de les autoritats municipals.
La privatització implica també
una disminució de la qualitat de la
democràcia en impedir la participació
i el control de la ciutadania en la
gestió dels serveis de l’aigua.
Davant aquestes dades, és un fet
que les empreses públiques ben
gestionades són més eficients i
compleixen alhora amb els objectius
d’equitat social i conservació dels
ecosistemes, com ho demostren
les entitats agrupades en AEOPAS
(Associació Espanyola d’Operadors
Públics d’Abastiment i Sanejament),
tot i que en aquestes empreses
hi ha molt a millorar pel que fa a
transparència, participació pública i
responsabilitat ambiental.
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MEDI AMBIENT
La privatització implica una
disminució de la qualitat de
la democràcia en impedir la
participació i el control de la
ciutadania en la gestió dels
serveis de l’aigua

Al País Valencià ens trobem molt
lluny d’aconseguir que la gestió
pública de l’abastiment de l’aigua
potable siga una potent demanda de
la societat, amb poques excepcions.
Queda molt de camí a recórrer per
despertar la ciutadania, perquè
entenga que una gestió més
transparent, de major qualitat i
més econòmica i, en definitiva, més
democràtica és possible si aquesta
és pública al 100%.
Però no tot són males notícies. Al
llarg de l’última dècada ha crescut
un moviment ciutadà de reivindicació
del dret humà a l’aigua i a la gestió
pública del cicle urbà de l’aigua
a escala europea. Així, l’any 2011
el poble italià es va pronunciar
en referèndum vinculant contra
la privatització de la gestió de
l’aigua. Berlín, Grenoble o París han
recuperat la gestió pública directa
de l’aigua, arran de les experiències
negatives de la gestió privada. La
primera iniciativa ciutadana europea
(ICE) exitosa, celebrada en la Unió
Europea en 2013, aconseguí més
d’un milió i mig de signatures per
reclamar a la Comissió Europea i al
Parlament Europeu que legislen i
garantisquen el dret humà a l’aigua,
fora de la lògica mercantilista.
Finalment, a l’Estat espanyol han
sorgit moviments ciutadans a
diverses ciutats i pobles en defensa
de la gestió pública dels serveis
d’abastiment i sanejament de l’aigua
potable i la recuperació de la seua
gestió pública, uns moviments
majoritàriament aglutinats en torn
a la plataforma estatal “Red Agua
Pública”. Aquest potent moviment
pot arribar i esclatar en un futur
pròxim al País Valencià. Aquest és
precisament l’objectiu de la Xarxa
Valenciana per l’Aigua Pública.

▌ Paco Sanz, portaveu de Xúquer
Viu, membre de la Xarxa
Valenciana per l’Aigua Pública

Defendre la sostenibilitat, compromís de la Intersindical

Salvar el territori,
la vida, el País
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GRIMA
Pot sonar a repetició la reflexió
que vull transmetre, el compromís
mediambiental i ecològic d’aquesta
organització i de totes les persones
que la integrem.
L’aigua, la terra i la intervenció
dels interessos econòmics en elles
estan creant un greu problema de
sostenibilitat. Possiblement ningú
com les persones que integrem
l’STEPV i la Intersindical, una
organització estesa en tots els racons
del País Valencià, estem obligats
a mantindre un compromís amb el
nostre poble. El nostre alumnat ha de
creure en les seues mestres, el paper
que aquests homes i dones juguen en
totes les plataformes assembleàries
i democràtiques que lluiten pel futur
d’aquest País, d’aquest poble. Les
lluites sobre el feminisme, l’ecologia
i els drets socials ens ajudaran a ser
referents en el nostre treball com a
docents i sindicalistes.
Les nostres costes, els rius, les
muntanyes, les coves i els aqüífers
estan sotmesos a importants
interessos especulatius. Si no
intervenim al marge d’interessos
electorals, potser el dany causat serà
irreversible en els pròxims anys.
Les dones i els homes de la
Intersindical de les comarques més
meridionals hem estat sempre en
primera línia de la lluita en defensa
del territori.

Ara hem de treballar amb mitjans
personals i econòmics dins de les
organitzacions existents o ajudar a
crear-ne de noves on no hi haja. Hi
ha moltes companyes i companys
implicats en les plataformes
ciutadanes, persones jubilades o
a punt de fer-ho. Hem de garantir,
per tant, un bon relleu generacional.
Tant en els nostres mitjans de
comunicació com en els òrgans
de decisió cal debatre i prendre
decisions per a mantindre una bona
sintonia global amb el conjunt del
territori.
Cofrents, els rius, les hortes, els
dipòsits de gas, costes, boscos, fems,
gestió de l’aigua pública, etc. Tot el
patrimoni natural ens exigeix abordar
un gran debat i un posicionament
sobre aquests temes i participar
en les plataformes d’activistes i
campanyes de nord a sud del País,
d’est a oest de l’Estat.
L’organització, que cal que
intervinga de manera decidida, ha
d’articular tots els mecanismes
necessaris perquè aquest treball i
compromís es realitze de manera
immediata. El meu desig és que ho
faça abans de final de 2018.
▌ José Manuel López Grima, mestre
jubilat, militant d’STEPV, Vega Baixa
del Segura
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MEDI AMBIENT

A Bunyol hi ha una de les fàbriques
que la multinacional Cemex té
a l’Estat espanyol. Abans de ser
adquirida en 1992 per inversors
mexicans era Valenciana de
Cementos, una empresa propietat
de la família Serratosa. Durant els
100 anys d’història des de la seua
construcció, la fàbrica ha sigut per a
molts un símbol i un eix fonamental
en l’activitat econòmica de Bunyol.
En les primeres dècades del segle
XX ja hi havia problemes de seguretat
laboral –en especial, la silicosi– i de
contaminació atmosfèrica provocats
per una fàbrica, La Valenciana, que va
arribar a ocupar 1.700 treballadors –
ara a penes hi treballen un centenar–
en una època on les màquines
no substituïen d’una manera tan
aclaparadora la força de treball
humana, ni tampoc els dividends a
repartir provocaven expedients de
regulació d’ocupació (ERO) i retalls
en la plantilla. En els anys 80 es va
abandonar la fàbrica original i es va
construir la que explota Cemex en
l’actualitat.
La preservació del medi ambient
mai no ha sigut una prioritat del
capitalisme extractiu. Fins a tal

punt li han importat poc a Cemex
les conseqüències mediambientals i
de salut pública que, quan va poder
–i aprofitant que estava vacant el
negoci de gestió de residus– es va
fer càrrec d’una activitat de la qual
les administracions públiques solen
fugir, perquè requereix molta inversió
i imaginació i no és rendible. Un
negoci que li convé a les empreses
cimenteres, que aprofiten el procés
d’incineració d’aquests residus
en els seus forns per a estalviar
combustibles convencionals. Es
tracta de pràctiques altament nocives
disfressades sota l’eufemisme de
“valorització”.
Durant els primers anys de
Cemex es va començar a incinerar
tot tipus de deixalles en els forns,
des de residus urbans fins a
droga interceptada en batudes
policials. Va ser en 2003 quan
el govern autonòmic del Partit
Popular va concedir a la cimentera
les anomenades “autoritzacions
mediambientals” que li permetien
incinerar uns altres tipus de residus
com les farines càrniques. Quedava,
per tant, oficialitzada la incineració.
Des d’aleshores l’administració ha

continuat concedint a la cimentera
més autoritzacions d’aquest tipus,
en les quals s’ha augmentat tant la
quantitat com la varietat de residus.
Més incineracions
En 2011, sense cap resistència per
part d’un govern autonòmic que
practicava una connivència absoluta
amb les cimenteres, Cemex va
sol·licitar l’enèsima autorització per
a poder incinerar fins a 295.000 tones
de residus a l’any, entre urbans,
tòxics i perillosos. El pla era molt
ambiciós i una autèntica salvatjada
mediambiental que suposava
convertir Cemex Bunyol en la major
macroincineradora d’Europa. En
aquell moment, i gràcies a un recurs
d’Ecologistes en Acció del País
Valencià, l’autorització va quedar en
un punt mort que obligava el govern
valencià del PP a pronunciar-se. Va
passar el temps, ningú no movia fitxa
i l’autorització s’havia d’executar o
desestimar definitivament.
En eixe context, a l’estiu de 2014,
veu la llum la Plataforma Aire Limpio
Hoya de Bunyol la qual, a través
de campanyes de reivindicació i
de sensibilització a la ciutadania
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La Conselleria ha d’ordenar el cessament
de les incineracions de Cemex

Negoci
i danys
a la salut
a Bunyol
JOSÉ GUERRERO MOLINER
va començar a lluitar contra una
problemàtica que també es produeix
en uns altres punts de l’Estat per
unes altres multinacionals del
ciment.

Cemex es va fer càrrec d’un
negoci que li convé a les
empreses cimenteres, que
aprofiten el procés d’incineració
en els seus forns per a estalviar
combustibles convencionals
Des d’aleshores –després de
múltiples reunions, mocions
aprovades en plenaris municipals
i diverses concentracions l’any
2017, una davant de les portes de
la Conselleria de Medi Ambient– el
soroll i la pressió mediàtica van
arribar, per fi, al nou Consell sorgit
del Pacte del Botànic. Un govern
autodenominat ecologista que duia
en el seu programa un pla ambiciós
de gestió de residus que incloïa el
cessament d’aquest tipus d’activitats
que, a més del dany mediambiental,
suposen un greu perill per a la
salut pública amb l’augment

exponencial de malalties pulmonars,
cancerígenes, cutànies i al·lèrgiques
en les zones afectades pels gasos
que s’emeten com a conseqüència de
la incineració dels residus. Un govern
del que fins al moment la Plataforma
només ha rebut bones paraules i
alguns gestos, com la instal·lació en
la comarca d’una estació mòbil de
medició de la qualitat de l’aire i la
contractació de dos inspectors més
per a la plantilla infradotada que
ha de vigilar aquestes pràctiques.
Poc més. A penes s’ha avançat
en l’eradicació definitiva de la
incineració. I és que no és el mateix
estar en l’oposició que governar i
enfrontar-se als interessos de les
grans corporacions.
Medi Ambient, en la cruïlla
En resum, la Conselleria comandada
per Elena Cebrián no està fent gran
cosa per a avançar en el compliment
dels compromisos mínims adquirits
en les nombroses reunions
mantingudes, entre ells aprovar una
nova Autorització Integral Integrada
(AII) que pose fre a l’eliminació
d’aquestes pràctiques nocives. A
pesar de tot, aquest grup combatiu

de veïns i veïnes ha aconseguit posar
en l’agenda pública aquesta qüestió
que, per invisible que semble (els
gasos no es veuen i els seus efectes
per a la salut són a mig o llarg
termini) ha arribat a molestar a una
multinacional i alarmar a un govern
autonòmic. L’Administració Pública
es troba en una cruïlla: o aprova
la legislació necessària perquè es
restringisca la incineració en les
cimenteres o continua amb l’statu
quo de permissivitat i submissió a les
grans multinacionals.
La destitució del secretari
autonòmic Julià Àlvaro –de la branca
ecologista de Compromís, una
persona que havia mostrat interés
en l’eradicació de la incineració– va
més en la segona línia. Sembla que
encara no s’han assabentat que
hi ha una comarca que no pararà
fins aconseguir l’objectiu: millorar
la qualitat de l’aire que respirem
per garantir la vida. Quina major
responsabilitat que la d’insistir fins
aconseguir-ho?
▌ José Guerrero Moliner, membre de
la Plataforma Aire Limpio - La Hoya
de Buñol-Chiva
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La successió d’avaries en la central nuclear
exigeix el seu tancament definitiu

Cofrents
cau a trossos
JOSÉ JUAN SANCHIS
La ciutadania del País Valencià i
dels voltants tenim un motiu greu de
preocupació, per si no en tinguérem
ja prou. La central nuclear de
Cofrents està vella i deteriorada
i, el que és encara pitjor, la gestió
de la central es caracteritza per
la deixadesa. Això, que pareix un
eslògan, és una conclusió, trista
però ben lògica a la llum del que ha
ocorregut en els últims mesos.
Al final d’octubre de 2017 la
central va inicial l’última parada
per a recàrrega de combustible i
manteniment. Quatre mesos abans,
s’havien detectat problemes en les
canonades del sistema d’alimentació
d’aigua en el vas del reactor. A més,
durant la parada es va detectar que el
contrapés de la vàlvula d’una d’eixes
canonades, una peça cilíndrica de
50 kg de pes, s’havia després, com
havia ocorregut en la parada anterior,
feia dos anys. A pesar d’això, contra
el criteri de l’inspector resident del
Consell de Seguretat Nuclear (CSN)
de la central, es va posar en marxa
en acabar la parada, un fet que va
provocar la ruptura de la vàlvula.
Alguns fragments van arribar al
nucli del reactor, on podrien haver
causat molts danys. L’avaria va
obligar a prorrogar la parada durant
40 dies més, fins que van aconseguir
recuperar tots els fragments.
A les tres setmanes de la posada
en marxa de la central, després de
75 dies de parada, quan se suposava
que estava tot ben revisat i llest
per funcionar, va sorgir un altre
problema que va motivar una nova
parada. Es van detectar fugues de
fluids hidràulics en els accionadors
de les barres de control, un elements
molt pesats –unes quantes tones–
que s’insereixen per la part inferior
en el vas del reactor i que són el
sistema primari de control de la

central nuclear. Segons van explicar
posteriorment, no s’havien ajustat
algunes rosques suficientment.
Aquests accionadors ja no eren els
originals de la central, perquè havien
estat substituïts en 2005 en presentar
una corrosió d’origen desconegut.

Mentre esperem la pròxima
avaria, el personal de la central
va acumulant dosis extra
de radiació en realitzar les
reparacions

En intentar, una altra vegada,
engegar la central, va fallar un
coixinet de la turbina del reactor
moguda per un vapor altament
radioactiu que es troba fora de
l’edifici de contenció del reactor.
Unes setmanes més tard s’ha hagut
de parar novament la central per
a substituir els segells d’aquests
mateixos accionadors de les barres
de control, reparats poc temps abans.
Mentre esperem la pròxima avaria, el
personal de la central va acumulant
dosis extra de radiació en realitzar
les reparacions.
La política de la direcció, reiterada
en successives ocasions, anteposa
el benefici econòmic d’Iberdrola a
la salut i la seguretat de la plantilla
de la central i de la ciutadania en
general. És una situació que ha
dut al mateix CSN a denunciar la
“falta d’una cultura de seguretat
adequada”. Tanquem Cofrents exigeix
el tancament definitiu de la central
per a que les persones puguem viure
sense aquesta autèntica espasa de
Dàmocles sobre els nostres caps.
▌ José Juan Sanchis, portaveu de la
Plataforma Tanquem Cofrents
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Intersindical reclama a la Generalitat que informe
sobre la seua Prevenció de Riscos Laborals

Una auditoria amb
més de 10 anys de retard
ENCARNA GARCÍA ANDRÉS

La Intersindical ha tornat a exigir
una auditoria que reflectisca una
imatge fidel de l’estat del sistema
de Prevenció de Riscos Laborals
de la Generalitat. Per què, des de
fa més de deu anys, la màxima
institució responsable de vigilar la
normativa i el seu compliment en les
empreses del País Valencià s’inhibeix
sistemàticament d’atendre aquesta
petició? “L’actitud i les excuses en
les respostes dels responsables de
la màxima institució valenciana són
insostenibles”, a juí del Sindicat.
En la comissió paritària de
Seguretat i Salut en el Treball del 5
de desembre de 2007 Intersindical
Valenciana va sol·licitar per primera
volta a la Generalitat la realització
d’una auditoria, “un punt de partida
necessari davant el retard que es
produïa en el desenvolupament de les
actuacions preventives en l’àmbit de
les institucions públiques valencianes
i que incidia negativament en el dret
a la seguretat i la salut laboral dels
seus treballadors i treballadores”.

“L’actual Pla de Prevenció de
Riscos Laborals de l’empresa
recentment aprovat no compta amb
garanties per a poder ser desplegat.
Per a fer-ho els pressupostos
haurien de permetre la incorporació
als Serveis de Prevenció de Riscos
Laborals els efectius necessaris
per a desenvolupar el Pla, cosa
que no passa”, ha advertit la
Intersindical. “L’actual plantilla dels
Serveis de Prevenció del personal
de la Generalitat està sota mínims.
Aquesta mancança provoca un
endarreriment considerable de les
avaluacions del personal per part
de Medicina del Treball. Per això es
desconeixen els riscos que afecten
els diferents col·lectius integrants de
la Generalitat”.
Situació insostenible
En la Generalitat Valenciana la
incapacitat de sanció de la Inspecció
de Treball i l’actuació protectora de
la judicatura, són determinants en la
no-aplicació completa i sistemàtica

de la Prevenció. Això significa,
contràriament al que succeeix en
l’empresa privada, relegar de manera
indefinida tot el que es relaciona
amb la seguretat i la salut en l’àmbit
públic valencià.
Per què no es fa una auditoria
operativa o de gestió centrada
en l’anàlisi jurídica, econòmica i
funcional del servei, una auditoria i
un informe detallat en els aspectes
susceptibles de millora? La
Intersindical adverteix: “Una auditoria
d’aquest tipus permetria obtindre,
entre d’altres, informació rellevant
sobre aspectes clau com ara:
dimensió real del servei; compliment
de condicions i viabilitat; informació
per al control; estalvi de costos;
dades per a la presa de decisions de
licitació o remunicipalització”.
▌ Encarna García Andrés, responsable
de l’Àrea de Salut d’STAS
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De Montolivet a Bunyol, un llarg
camí de la Inspecció de Treball

Treballar
en centres
de menors:
una auditoria
necessària
JOSÉ M. PASCUAL
Intersindical Valenciana demana
des de 2005 el compliment de la
normativa de prevenció (art.36 Llei
31/1995) al Centre de Recepció
de Menors de València. Tot i que
el Sindicat ha presentat desenes
d’escrits davant la Inspecció de
Treball i Seguretat Social (ITSS) per
a denunciar aquesta situació, la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives –abans Conselleria de
Benestar Social– menysprea i es
mofa de la ITSS. Més de 10 anys de
continus i reiterats requeriments
per diferents inspectors sobre les
precàries condicions de seguretat
i salut dels llocs de treball del
centre han estat obviats i incomplits
sistemàticament. Es denuncien
unes condicions laborals que han
destrossat l’estat de salut del
personal treballador i que han posat
en risc la seua seguretat i la de la
població atesa, menors en situació
de desemparament.
Finalment, l’informe de la
Inspecció, la Fiscalia del Menor i
del Síndic de Greuges juntament
amb la pressió mediàtica han
estat el detonant per a revisar
les instal·lacions i el grau
d’implementació de les seues
mesures de seguretat i salut. Amb la
iniciativa s’ha qüestionat tota la xarxa
assistencial de centres de menors

una majoria dels quals incompleix
les condicions òptimes de salubritat,
no aplica la perceptiva normativa de
prevenció de riscos i que, fins i tot, té
deficiències de seguretat estructural.
Però les greus deficiències de
prevenció de riscos i de seguretat
evidenciades continuen sense
solucionar-se. Són 10 anys sense
vigilància de la salut, ni avaluació
dels riscos psicosocials, ni avaluació
dels llocs, ni planificació de l’activitat
preventiva, ni comprovació de
la implementació, ni assignació
de recursos humans, ni Pla
d’Autoprotecció, ni Pla d’evacuació
i emergències, ni realització de
simulacres, ni formació especifica,
ni informació als delegats de
prevenció...
Situació insostenible
Malgrat els reiterats requeriments,
l’escenari és més que depriment. Així
i tot, davant un ofici de requeriment,
la inspecció realitzada en gener
del 2017 per a la esmena urgent
de les deficiències detectades en
la seguretat i la prevenció, es va
procedir a una solució en fals.
Una decisió política unilateral va
culminar amb el tancament de
les instal·lacions de Montolivet.
La plantilla i els usuaris van ser
traslladats de manera precipitada a

unes instal·lacions qüestionables en
la localitat de Bunyol.
La situació per al personal
treballador era insostenible: la
incertesa, el seu deteriorament
físic i psíquic, la frustració d’anar a
treballar amb por per les agressions,
la impunitat… Com a conseqüència,
van ser múltiples els casos de baixes
mèdiques.
Es tracta d’una plantilla
temporal en la seua totalitat que
ha de suportar una gran pressió
ambiental. El personal funcionari
fix ja no està, amb l’agreujant de
renúncies al lloc de treball per part
de grans professionals dedicats
durant dècades a exercir un treball
vocacional. A hores d’ara, i a pesar de
les altes taxes de desocupació, ningú
no vol anar a Bunyol.
Les administracions públiques,
models i garants més que qualsevol
empresa, tenen l’obligació legal de
protegir i fomentar la seguretat i
la salut de totes les treballadores
(Directiva Marc Europea 89/391).
Per això, han de prendre totes les
mesures necessàries per a previndre,
eliminar o reduir el risc detectat.
Els responsables polítics han de
comprovar i assegurar l’execució
efectiva de les activitats preventives i
efectuar un seguiment continu. Estan
obligats per llei a complir i facilitar

QUADERNS DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT / ABRIL 2018

SALUT LABORAL

Les funcions
de la Inspecció
de Treball

els mitjans necessaris perquè els
treballadors i les treballadores
exercisquen la seua activitat amb les
mesures de seguretat adequades
(art.14 Llei PRL 31/1995 modificat per
Llei 54/2003).

La xarxa assistencial de centres
de menors incompleix les
condicions òptimes de salubritat,
no aplica la perceptiva normativa
de prevenció de riscos
S’han detectat desenes
d’infraccions per incompliment de
la normativa relativa a la seguretat
i salut en aquest entorn laboral,
accions o omissions tipificades com
a greus o molt greus –per la seua
reincidència i per la població usuària
del servei: adolescents en situació de
desprotecció–, impunes a l’empara
del procediment administratiu
especial d’actuació de la ITSS per a
la imposició de mesures correctores
(RD.707/2002).
La Inspecció, a diferència de
la seua actuació amb qualsevol
altra empresa, no té la capacitat
sancionadora en els centres de
menors sota el pelegrí criteri de
“caixa única”. A més, l’incompliment
dels reiterats requeriments sobre

la mateixa matèria, a falta de
determinar quin és el nom de la
persona responsable, es dilueixen
en l’oblit o es perden en el camí
processal: Delegació del Govern,
Sotssecretaria del Ministeri de
Treball, Departament Ministerial,
ministre respectiu, Consell de
Ministres. L’Administració, encara
que per la seua forma d’actuar
no ho semble, té el deure i la
responsabilitat d’intervindre en
l’aplicació dels requeriments de la
Inspecció i del que determina des de
fa 27 anys la mateixa LPRL i tota la
normativa sobre el tema. El govern
del Botànic ha pres mesures, però
encara queda per fer.
La Inspecció va emetre en
desembre del 2017 un nou
requeriment sobre el Centre de
Menors de Bunyol. Però, on està el
límit? La prioritat actual és procedir
a una auditoria externa (article 30 del
RD 39/1997) per a avaluar i sotmetre
les actuacions preventives efectuades
amb mitjans propis i per a emetre un
pronunciament sobre la qüestionable
organització preventiva en la mateixa
Conselleria.
▌ José M. Pascual, delegat de
Prevenció d’Intersindical i membre
del Comité de Seguretat i Salut
Laboral

El personal treballador i les
seues representants poden
recórrer a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social si
consideren que les mesures
adoptades i els mitjans utilitzats
per l’empresari són insuficients
per a garantir la seua seguretat
i la salut en el treball. És
més, segons es recorda en
l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP), els empleats
i empleades públiques tenen
dret a rebre una protecció eficaç
en matèria de seguretat i salut
en el treball. I també és una
obligació per a tota persona que
treballe per a l’Administració
observar les normes sobre
seguretat i salut laboral, i posar
en coneixement dels seus
superiors, o bé dels òrgans
competents, les propostes que
consideren adequades.
Cal denunciar les accions
o omissions empresarials
que afecten a la salut i la
seguretat. Si l’empresa es nega
a corregir les situacions de
risc o a atendre els drets dels
treballadors i les treballadores,
s’ha de presentar denúncia a
la Inspecció de Treball (Llei de
Prevenció de Riscos Laborals,
LPRL, art. 14.2). L’escrit es
pot presentar en el registre
de les Inspeccions de Treball
i Seguretat Social (ITSS) o de
forma telemàtica amb DNI
o certificat electrònics. La
denúncia és anònima i, per tant,
el personal funcionari inspector
té l’obligació de guardar el
secret (art. 10 RD 928/1998).
Després de la denúncia, la ITSS
prepararà una visita al centre de
treball i investigarà els fets que
presumptament són il·lícits. Si
es constaten, estendran acta de
requeriment a l’empresari.
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Cal un Pla de Prevenció
del sector docent
FERRAN PASTOR BELDA
Un aspecte pendent de millora per
part de la Conselleria d’Educació és
la planificació de l’acció preventiva
relativa a la salut i la seguretat del
personal docent. L’article 16 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(LPRL) de 1995 determina que
aquesta prevenció haurà d’integrarse en el sistema general de gestió
de l’empresa, tant en el conjunt de
les seues activitats com en tots els
seus nivells jeràrquics mitjançant la
implantació i aplicació d’un Pla de
PRL. També especifica que aquest
PPRL haurà d’incloure entre d’altres
aspectes les responsabilitats,
funcions, pràctiques, processos i
recursos per a la prevenció de riscos
en l’empresa.
A partir d’aquesta normativa marc i
fruit d’una denúncia interposada per
STEPV i CSIF a la Inspecció de Treball
i Seguretat Social de València, aquest
organisme va dictar el 25 de juny del

2015 un requeriment a la Direcció
Territorial d’Educació “perquè es
procedisca i en els terminis indicats
en la justificació documentar d’allò
següent: elaboració, aprovació en
el seu cas i implantació del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals de
caràcter sectorial i específics per
centres de treball en un termini de
compliment i justificació de 4 mesos”.
A pesar del requeriment,
continuem sense disposar d’un
Pla que, en coordinació amb els
Comités de Seguretat i Salut Laboral
Docent, podria establir uns objectius
prioritaris de millora preventiva com
ara:
• Revisar els plans d’autoprotecció
en els centres que els tenen, en
aplicació de la normativa que els
regula.
• Modificar la normativa actual
perquè els plans d’autoprotecció
s’implanten en els centres

educatius que, per les seues
característiques, els haurien de
tindre. És el cas de les escoles
d’Infantil i Primària amb aules
d’alumnes de 2 anys.
• Prioritzar accions de prevenció
en determinats centres educatius
en funció de les estadístiques de
baixes laborals per Incapacitat
Laboral de més d’un dia.
Són exemples entre els múltiples
possibles, com la major concreció de
les adaptacions de llocs de treball.
No es demana només l’acompliment
del requeriment de la Inspecció de
Treball. També cal, senzillament, que
s’acomplisca la normativa publicada
ara fa més d’un any.
▌ Ferran Pastor Belda,
delegat de Prevenció d’STEPV

Un acord incomplit
Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i
Treball. Acord de 24 de març de
2017, del Consell, pel qual s’aprova
el Pla de prevenció de riscos
laborals de l’Administració de la
Generalitat. [2017/3008] (DOGV, 1004-2017) (...)
6. Gestió de l’activitat
preventiva (...) Cada conselleria o
organisme autònom elaborarà i
desenvoluparà, tenint en compte
les característiques que puga
presentar, un organigrama
preventiu específic en el qual
s’integrarà, en les funcions
administratives i de gestió, les
específiques en el camp de la
seguretat i salut en el treball. En el
seu desenvolupament s’integrarà
la seguretat i salut en el treball en
les funcions administratives que
tinga encomanades el personal

empleat públic. El document a
elaborar i desenvolupar, tenint
com a base el Pla de prevenció de
riscos laborals de la Generalitat
i segons el que estableix l’article
2.2 del Reial decret 39/1997, haurà
de tindre per objecte la promoció
de la millora de les condicions
de treball i del benestar laboral
i garantir la millora del nivell de
protecció de la seguretat i salut
del personal empleat adscrit als
centres. En el dit document, en el
seu apartat de base legal, es farà
menció dels procediments que
regeixen les actuacions en matèria
de seguretat i salut en l’àmbit de
la Generalitat. En relació amb la
seua aplicació, aquest es dirigirà al
personal que sota qualsevol tipus
de relació jurídica preste els seus
serveis en els centres de treball de
la Generalitat. El document també

serà aplicable al personal empleat
d’altres empreses que presten
els seus serveis en els centres
de treball objecte del document,
en concret en el que corresponga
al que estableix el Reial decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual
es desplega l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de riscos laborals, en
matèria de coordinació d’activitats
empresarials. Per a realitzar el
seguiment, control, avaluació i
informació de la situació i grau
de compliment dels objectius
que s’establisquen en el Pla de
prevenció de riscos laborals de la
conselleria o del centre de treball,
si és procedent, en el document
s’arbitrarà el dret de consulta i
participació a través dels òrgans
específics, paritaris i representatius
en el sector.
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La Universitat d’Alacant, pionera en l’avaluació de riscos psicosocials

Ambient competitiu i precarietat,
causes d’estrés laboral,
esgotament i depressió
MIGUEL MARÍN

Els riscos psicosocials es deriven
de les deficiències en el disseny,
l’organització i la gestió del treball,
així com d’un escàs context social del
treball. Aquests riscos poden produir
resultats psicològics, físics i socials
negatius, com ara l’estrés laboral,
l’esgotament o la depressió.
Per a conéixer la situació de la
Universitat d’Alacant (UA) en aquest
aspecte, l’any 2010 es va fer una
avaluació de riscos psicosocials entre
tot el seu personal. La UA va ser la
primera de les universitats públiques
en fer una avaluació d’aquest tipus
d’una forma tan exhaustiva amb
una participació acceptable (50%).
El mètode aplicat va ser l’ISTAS21
(CoPsoQ) tal com vam comentar en el
núm. 6 d’aquesta mateixa publicació,
pel març de 2010. L’anàlisi dels
resultats de l’avaluació es realitzà
durant el 2011.

Els factors psicosocials més
desfavorables són: ritme de
treball, exigències emocionals
i inseguretat en les condicions
laborals
En general, per a la majoria dels
factors de risc psicosocials tota la UA
va mostrar una exposició favorable.
No obstant això, en observar les
dades amb detall es detecta un baix
grau de participació del personal
docent i investigador (PDI) i, per tant,
dels departaments. Alhora, alguns
dels factors van donar una exposició
problemàtica, com per exemple,
per ordre d’exposició desfavorable:
doble presència, inseguretat en el
treball i exigències de tipus sensorial,
cognitives i quantitatives, entre altres

factors. Per últim, la incidència de
cada factor no va ser idèntica entre
col·lectius (dona-home, PDI-PAS,
PAS funcionariat de carrera-interí i
temporal, PDI fix-temporal).
A partir de l’avaluació de riscos
psicosocials es va elaborar un
manual de bones pràctiques de la
UA i un conjunt de mesures que
incideixen fonamentalment en les
campanyes de comunicació, formació
i informació, l’adequada gestió del
temps, la participació a tots els
nivells en l’organització del treball
i la transparència en la gestió i la
direcció.
Enguany s’ha engegat una
altra avaluació en una unitat
departamental de la UA que afecta
només unes desenes de treballadors
i treballadores. Els resultats encara
estan analitzant-se per la comissió
tècnica, però ja se’n poden traure
algunes conclusions preliminars,
similars a les fetes fa sis anys.
En general, s’observa una
exposició favorable, però segueix
registrant-se una baixa participació
del PDI. Els factors psicosocials
més desfavorables són quasi els
mateixos: ritme de treball, exigències
emocionals i inseguretat en les
condicions laborals. Per últim, hi
ha disparitat de resultats entre els
diferents col·lectius de PDI i entre
dona-home.
Escassa cultura preventiva
Després d’un lustre, la institució
continua amb les mateixes situacions
que poden desembocar en riscos
psicosocials entre el seu personal. La
pròpia idiosincràsia d’una universitat
pública, un ambient altament
competitiu i, en molts casos,
condicions laborals precàries (gran

nombre de professorat contractat i
associat, funcionariat interí i personal
temporal) fan difícil la lluita contra
aquesta xacra.
La baixa consciència del personal
universitari sobre la necessitat
d’assumir una cultura preventiva
i d’adoptar actituds conseqüents
(per exemple, la baixa resposta dels
departaments en la implantació
d’accions preventives recomanades
de l’anterior avaluació) implica la
posada en marxa de campanyes de
conscienciació.

La baixa consciència del personal
universitari sobre la necessitat
d’assumir una cultura preventiva
implica la posada en marxa de
campanyes de conscienciació

L’avaluació dels riscos psicosocials
s’ha d’estendre a les unitats
organitzatives en les quals hi ha
indicis d’aquest tipus de risc. Però
també cal que l’Administració pose a
disposició de les treballadores i els
treballadors mecanismes i mitjans
que afavorisquen un clima laboral
adequat per a revertir situacions,
sovint assimilades com a normals
però de gran risc per a la salut de les
persones.
▌ Miguel Marín, membre d’STEPV
de la Universitat d’Alacant
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Desestimen una comissió de serveis a pesar de l’informe mèdic

Educació ignora
el risc psicosocial
al·legat per un
professor
Juliol 2017. La Conselleria d’Educació
desestima la sol·licitud i no adjudica
destí en comissió de Serveis a un
professor de Secundària funcionari de
carrera. La decisió es pren malgrat
l’informe mèdic de l’Institut Valencià
de Seguretat i Salut en el Treball
(INSVASSAT) que proposa un canvi
de centre per causes psicosocials. El
motiu de la desestimació que al·lega
Educació és “per competitivitat”,
tot i quedar disponibles places
sol·licitades pel docent a menys de
40 km del seu domicili familiar. A
la vista d’aquesta desestimació, el
docent presenta a l’Administració
una queixa sobre la qual no rep cap
resposta i per això torna a sol·licitar
–amb el suport d’una delegada de
Prevenció de l’STEPV– una comissió
de serveis per causa psicosocial. La
seguretat i la salut de qui treballa no
pot quedar en risc, menys encara si
l’empresa responsable és la mateixa
Administració.

Què diu la Llei de
Prevenció de Riscos?
El cas descrit evidencia
l’incompliment de la Conselleria
d’Educació de la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals
(article 25): “Protecció de
treballadors i treballadores
especialment sensibles a
determinats riscos. 1. L’empresari
garantirà de manera específica
la protecció dels treballadors i
treballadores (…) especialment
sensibles als riscos derivats del
treball. A tal fi, haurà de tenir
en compte aquests aspectes en

les avaluacions dels riscos i, en
funció d’aquestes, adoptarà les
mesures preventives i de protecció
necessàries. Els treballadors no
seran emprats en aquells llocs
de treball en els quals (…) puguen
ells, els altres treballadors o
altres persones relacionades amb
l’empresa posar-se en situació de
perill (…) es troben manifestament
en estats o situacions transitòries
que no responguen a les exigències
psicofísiques dels respectius llocs
de treball”.
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Una eina en les denúncies per assetjament laboral o ‘mobbing‘

L’informe
criminològic,
una prova clau
PABLO DARÍO IBÁÑEZ CANO
En Dret Processal, l’informe
pericial és un dels mitjans de prova
reconeguts, juntament amb el
testifical i el documental. La justícia
coneix el Dret (iura novit curia), però
no és experta en altres disciplines.
Per això precisa buscar el suport de
personal tècnic, segons l’especialitat
requerida, per a formar-se una
opinió més ajustada sobre l’assumpte
tractat. La prova pericial adquireix ací
la seua importància dins del procés.
En l’article 173, el Codi Penal
reconeix una modalitat de mobbing
com a delicte. Es tracta concretament
de l’assetjament laboral vertical
descendent, conegut com a bossing.
Es tracta, per tant, d’un autèntic
delicte. Com a garantia per a la
persona denunciada, basada en
el principi d’innocència, el procés
penal espanyol exigeix que la part
denunciant aporte la càrrega de prova
que demostre l’existència del delicte.
En el Sindicat, els serveis jurídics
redacten les denúncies amb les
dades que proporciona la persona
afiliada. La finalitat de la denúncia
és posar de manifest que hi ha uns
fets que poden revestir un caràcter
delictiu. És a dir, que en l’àmbit
d’una relació laboral o funcionarial,
prevalent-se d’una relació de
superioritat, una persona ha realitzat
contra una subordinada actes hostils
o humiliants, de forma reiterada.
Uns actes que suposen un greu
assetjament contra la víctima, tot i
que no arriben a constituir un tracte
degradant que menyscaba greument
la integritat moral. Configurat
d’eixa forma, el delicte de bossing
és un tipus penal que està carregat
d’elements d’apreciació subjectiva,
com la qualificació d’”actes hostils”,

o “actes humiliants”, així com la
“gravetat” de l’assetjament.
La Criminologia és la ciència
social que té com a objectius bàsics
la prevenció del delicte i l’atenció
a la víctima. Si acceptem que en la
justificació del dany que ha produït
l’assetjament s’ha de practicar una
prova facultativa, admetent també
la psicològica: per què no treballar
la línia provatòria des de la ciència
que millor entén el delicte com a
concepte global?
Múltiples perspectives
En aquest escenari, en casos
d’assetjament laboral, sorgeix la
idea de l’informe criminològic. I
partint d’una mateixa arrel pot tindre
la seua aplicació en altres àmbits
jurisdiccionals com el sociolaboral, el
civil o l’administratiu, però cobra una
importància especial en la jurisdicció
penal, perquè parlem d’un delicte.
L’informe criminològic comparteix
la metodologia de qualsevol disciplina
social però abasta el fenomen delictiu
des de múltiples perspectives que
unes altres titulacions específiques
no poden omplir. Es pretén que
aquest informe resulte d’utilitat com
a element provatori per a la denúncia
que preparen els serveis jurídics.
Per això, l’informe criminològic
tractarà de provar, acumulativament i
successiva, els extrems següents:
• L’existència de conductes de
fustigació i humiliació.
• L’existència d’unes lesions, encara
que no siguen greus, en la integritat
moral de la persona assetjada.
• El nexe causal entre els actes
d’assetjament i les lesions patides.
L’objectiu primari de l’informe
criminològic en matèria

L’objectiu primari de l’informe
criminològic en matèria
d’assetjament laboral és
donar resposta eficaç a les
persones treballadores per
minimitzar i pal·liar els danys per
assetjament laboral
d’assetjament laboral és donar
resposta eficaç a les persones
treballadores per minimitzar i pal·liar
els danys per assetjament laboral.
Com a objectius secundaris hi ha
els següents: generar confiança en
la pròpia autodefensa; formar els
representants sindicals en la matèria;
preparar la prova per a facilitar
el treball dels Serveis Jurídics;
obtindre informació per a realitzar
campanyes sindicals; conscienciar el
conjunt de les persones treballadores
de la necessitat que es donen
suport mútuament en els casos
d’assetjament laboral; formar i
informar a les persones assetjades
sobre els recursos disponibles per
al seu suport; elaborar ferramentes
que possibiliten una ràpida resolució
d’aquests assumptes.
Només si abordem l’assetjament
laboral d’una manera decidida,
prioritària, innovadora i científica
podrem lluitar de manera eficient
contra un dels principals problemes
que pateixen les persones
treballadores i que justifica
l’existència de les organitzacions
sindicals.
▌ Pablo Darío Ibáñez Cano, advocat,
criminòleg i responsable del
subsector de Policia Local i
Bombers d’STAS
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Causes, efectes i pautes per a actuar davant el ‘mobbing’

Impedim
l’assetjament
laboral
BENITA ALARCÓN MARTÍNEZ
S’entén per assetjament laboral
la situació de fustigació en el lloc
de treball en la qual una persona
o grup de persones es comporta
abusivament i de forma hostil ja
siga amb paraules, gestos o d’una
altra manera, respecte d’una altra,
atempta contra ella de forma
sistemàtica, recurrent i durant un
temps prolongat, i provoca en qui el
pateix símptomes psicosomàtics i
estats d’ansietat i depressió. No s’ha
de confondre l’assetjament laboral
amb altres figures com el burnout
o síndrome del cremat en el treball,
per patir un estat d’esgotament
físic, emocional i mental causat
per estar durant llargs períodes de
temps en situacions que afecten
emocionalment.
Els elements necessaris de
l’assetjament laboral són:
• Una conducta de fustigació o
pressió, tota actuació percebuda
des d’un punt de vista objectiu
com un atac, siga exercida per un
superior (assetjament vertical) o un
company (assetjament horitzontal.
Ara bé, no tota actitud provocadora

de tensió o conflicte en l’àmbit
laboral pot considerar-se com a
assetjament moral. Cal descartar
com a assetjament els supòsits
de frecs laborals, els simples
desacords o l’exigència rigorosa
de determinat comportament
laboral, que responen a inevitables
i naturals confrontacions pròpies
de la relació humana i, més
específicament, de la sorgida com a
conseqüència de la relació laboral o
situació professional.
• Una intencionalitat orientada a
aconseguir el perjudici moral de
l’altre, dins de l’àmbit de l’empresa
i com a conseqüència de l’activitat
que es realitza en el lloc de treball.
• Una reiteració de la conducta
desenvolupada de forma
sistemàtica i prolongada durant un
període de temps. És a dir, ha de
tractar-se de conductes repetides
en el temps, doncs en cas contrari
estaríem davant un fet puntual i no
davant una situació d’assetjament.
• Els mecanismes de pressió
mitjançant els quals es manifesta
l’assetjament laboral, una vegada

•

•

•

•

analitzades diverses sentències que
han arreplegat la seua existència,
són diversos. Entre els que més es
repeteixen tenim:
Mesures d’aïllament social com,
per exemple, impedir les relacions
personals amb altres companys o
companyes de treball, no dirigir-los
la paraula, etc.
Allunyament del treballador o
treballadora de les seues funcions
de més responsabilitat com, per
exemple, encomanar-li treballs
d’inferior categoria, ordenar-li
tasques innecessàries, etc.
Mesures d’atac a la víctima com,
per exemple, criticar i menystenir
el seu treball davant de la resta,
difondre rumors infundats sobre
el treballador o la treballadora o
atribuir-li errors que no ha comés,
etc.
Agressions verbals com, per
exemple, imitar-la, burlarse, proferir insults o crítiques
constants de la seua vida personal
o comentaris ofensius a fi de
ridiculitzar la persona públicament.
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Motius de l’assetjament
En realitat no hi ha una raó clara.
Potser perquè amb la seua actitud,
la víctima posa en perill algun
aspecte de l’assetjador: l’estatus, la
capacitat de treball, la intel·ligència,
la credibilitat... Però tot i que és
important cercar el perquè, no hem
de quedar-nos ací, sinó buscar
eixides que canvien la nostra actitud
davant aquestes provocacions.
Les conseqüències
Les situacions d’assetjament tenen
conseqüències per a la salut. Al
principi són símptomes d’estrés que
després es converteixen en trastorns
físics i psicològics. Es desencadena
un sentiment de culpa i pèrdua
d’autoestima, la víctima pensa que
no ha fet prou, no s’ha esforçat ni
ha entés el que se li demanava:
“no sé fer-ho, no puc fer-ho, tot ho
faig malament”. L’estat d’ànim de
la víctima experimenta sentiments
prolongats de tristor o símptomes
relacionats que afecten la seua
capacitat per a relacionar-se amb

altres persones, per a treballar o
enfrontar-se al seu dia a dia. Apareix
la depressió.
Pautes d’actuació
En primer lloc, és fonamental
demanar ajuda mèdica o psicològica.
Cal guardar tot tipus de proves que
es posseïsquen i comunicar-ho a qui
ens represente en el Sindicat perquè
tinga coneixement dels fets.
Cal insistir que és molt difícil
demostrar que existeix l’assetjament,
perquè les intuïcions, les mirades i
les actituds són subjectives i no són
mesurables. Es necessiten proves
objectives per a la seua demostració.
Convé evitar les situacions de risc
i estar el més lluny de la persona
assetjadora. Si no pot evitar-se, cal
intentar no caure en les provocacions
i actuar de la manera més equànime
possible: sempre de manera educada,
no conversar, no donar explicacions
no demanades i contestar amb frases
fetes que ens mantinguen allunyats
de les seues xarxes. Les persones
assetjadores saben bé com actuarem

perquè som previsibles: reaccionem
davant les injustícies, no mentim,
apliquem principis morals i ètics en
les nostres actuacions, etc.
Però les persones assetjadores
desconeixen si internament ens
trobem fortes o febles, només
ho suposen. Si reaccionem de
manera distinta al que esperen de
nosaltres, si elles desconeixem
com respondrem o actuarem, si
aconseguim que pensen que no
ens doblegarem, els provocarem
el desconcert perquè no els
atorgarem un poder que no tenen:
el de creure que ens coneixen. Tot
i això és probable que insistisquen
per intentar desequilibrar-nos. No
oblidem que l’assetjament és una
autèntica fustigació que pretén
destruir la víctima. Per tot això és tan
important buscar suports i mantenirnos ferms, tant com puguem. No els
ho posem fàcil.
▌ Benita Alarcón Martínez, Àrea de la
Mujer del Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza de Madrid (STEM)
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Càncer laboral, una amenaça amagada durant massa temps

El perill invisible en la
microfísica del poder
M. AMPARO ORTUÑO MORENO
En una entrevista per a un mitjà de
comunicació l’actriu nord-americana
Marilyn Monroe va afirmar: “les coses
essencials sempre resten amagades
a la vista”. Així és en seguretat
laboral i, sobretot, en risc químic.
Els verins més perillosos per als
treballadors, capaços de provocar la
mort, quasi sempre queden ocults
als sentits: no desprenen olor, no es
veuen i no se senten.
Encara que totes les premisses
tenen excepció, alguns d’aquests
verins poden vestir-se de Prada,
com el cianur d’hidrogen, emprat en
mineria, entre d’altres. Actualment
és més conegut com l’agent de la
mort, l’ingredient actiu del Zyklon B,
que van usar els nazis per exterminar
centenars de milers de jueus en
les cambres de gas. El cianur és la
substància química que s’usa en
les cambres de gas d’alguns estats
nord-americans per aplicar la pena
de mort. Tot aquell que ha estat
en contacte amb aquest compost
recorden l’olor a ametla que desprén.

En alguns països s’oculta el risc
o s’exigeix a les treballadores
i els treballadors que utilitzen
productes químics que se sap
que són perillosos per a la salut
humana
Cada època té els seus verins i, per
tant, diferents riscos per a la classe
treballadora. En el segle XVIII hi havia
la sutja que va provocar malalties i
morts a milers de xiquets i xiquetes
que havien de treballar. A principi
del segle XX el radi va afectar a
milers de dones treballadores nordamericanes. A l’Estat espanyol tenim

els miners d’Almadén, víctimes del
mercuri, les treballadores del sector
tèxtil que van patir l’anomenada
síndrome Ardystil, l’amiant s’ha
cobrat moltes vides en el sector
de la construcció i en el sanitari,
el personal pot estar exposat a
medicaments perillosos com ara el
formaldehid, entre d’altres.
Perill en l’institut
El sistema educatiu no està exempt
de perill. Molts professors i alumnes
de mòduls professionals o estudiants
universitaris s’exposen a elements
químics molt perillosos, sense
ser-ne conscients d’uns riscos i
conseqüències futures que poden ser
determinants.
En alguns països s’oculta el
risc o s’exigeix a les treballadores
i els treballadors que utilitzen
–sense protecció o molt poca–
productes químics que se sap
que són perillosos per a la salut
humana. En alguns països en vies
de desenvolupament el personal
treballador empra productes químics
tòxics que han sigut prohibits en
països desenvolupats per les seues
conseqüències danyoses.
Molts d’aquests productes
químics s’aboquen a la natura, un
fet que provoca greus alternacions
mediambientals. Al País Valencià la
central nuclear de Cofrents va tapar
un greu accident en 1988, segons
va publicar el diari El País. Segons
la informació, els responsables
de la planta van ocultar l’incident
a l’inspector resident del Consell
de Seguretat Nuclear (CSN) en la
central. El 2 de setembre d’eixe any
va tindre lloc el vessament del líquid
radioactiu que contenia un tanc amb
capacitat d’uns 2.000 litres. Quins

efectes negatius va tindre per a la
ciutadania i el medi ambient? Es
desconeixen.
Segons l’aforisme d’Stalin, “la
mort d’un home és una tragèdia, la
mort de milions és una estadística”.
El càncer és un dels principals
problemes de salut a tot el món.
La majoria de casos s’atribueixen a
hàbits de conducta individuals. Però
una part d’ells (entre el 10% i el 14%,
segons les estimacions científiques)
tenen a veure amb exposicions a
agents cancerígens en els llocs
de treball, un fet que es podria
previndre i per al que existeixen eines
i legislació.
En 2015, el sistema CEPROSS
(Comunicació de Malalties
Professionals en la Seguretat Social)
només va registrar la comunicació
de 23 parts de malaltia professional
per agents cancerígens, dels
quals només 9 van requerir baixa
mèdica i cap d’ells va correspondre
a dones. Tanmateix, França o el
Regne Unit registren més de 1.000
casos de càncer a l’any. Les xifres
escandaloses d’infradeclaració del
càncer ocupacional són la prova del
fracàs del sistema de declaració i
registre de malalties d’origen laboral
a l’Estat espanyol.
Quant ens costa la no-seguretat
laboral de la classe treballadora? Si
parlem estrictament de números,
s’estima que la càrrega econòmica
de les pràctiques de seguretat i
salut laborals deficients arriba al
4% del PIB global cada any, sempre
segons l’Organització Internacional
del Treball (OIT). És ben conegut
el camí tortuós de les víctimes del
càncer laboral perquè es reconega
l’exposició a la qual han estat
sotmeses.
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Cada època té els seus verins. En
el segle XVIII hi havia la sutja que
va provocar malalties i morts a
milers de xiquets i xiquetes que
havien de treballar

Càncer laboral
En el cas del personal sanitari, la
situació és molt pitjor. No hi ha un
únic carcinogen, n’hi ha centenars,
com ara el formaldehid, diversos
medicaments, radiacions ionitzants,
etc. En 2016 es va obrir un expedient
disciplinari a una infermera
embarassada de l’Hospital Clínic de
València que es va negar a preparar
un material cancerigen conegut. Una
de les constants en càncer laboral és
retardar les mesures de prevenció,
negar l’evidència, manipular les
dades científiques, amenaçar,
assegurar que el càncer és una
malaltia d’ancians...
Michael Foucault, filòsof francés
del segle XX, va afirmar que en les
societats democràtiques modernes la
llibertat dels individus és un miratge,
una il·lusió creada per l’existència
d’institucions tancades, com ara les
empreses, on el que domina és, en
paraules del filòsof, “la microfísica
del poder”.
Els treballadors i les treballadores
ingressen en les empreses de
manera irremeiable perquè
l’amenaça de la desocupació és molt
temuda. Així queda atrapat en les
xarxes de poder que aquestes forgen
i que defineixen les seues condicions
de vida.
Les institucions fixen un especial
“règim de la veritat”, és a dir,

estableixen com a part del seu poder
que els discursos que formulen
i sostenen els seus directius i
funcionaris superiors són vertaders:
“No et preocupes, aquest material
és cancerígen, però estàs exposat
molt poc de temps, el risc és mínim,
provoca càncer quan s’utilitza
en molta quantitat, però tu estàs
emprant-ho molt poquet. No et fies
de tot el que diuen els llibres”.
El sistema cosifica el personal
treballador, el qual assegura el
treball i el sou, però poc més. L’ésser
humà modern no té nom: té número.
El número esborra el subjecte.
No té identitat o bé i, com està tan
cosificada, és anònima. Mantenir el
sistema és fonamental, perquè tot
ho governa. Si anul·lem la identitat
del treballador o la treballadora, poc
importa la seua salut.
Les malalties professionals, entre
elles el càncer laboral, provoquen
enormes patiments i pèrdues en
el treball però s’han mantingut
invisibles al llarg de centenars
d’anys. Continua sent, de fet, una
de les assignatures pendents de la
nostra societat.
Segons Sèneca, “ningú ha
conservat mai durant molt de temps
un poder exercit amb la violència”.
Així és en salut laboral, el poder
es conserva i s’exerceix per la
invisibilitat del risc.
▌ María Amparo Ortuño Moreno,
infermera i prevencionista experta
en risc químic
Per a saber-ne més:
http//www.victimasdelamianto.
com/la-guerra-del-amianto-y-suprohibición-por-john-bridle/
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La lluita del Sindicat Ferroviari d’Alacant
i l’exigència de drets laborals

Ferroviàries:
memòria d’una
travessia tenaç
ÁNGELES GARCÍA CÁMARA
Som ferroviàries i sindicalistes.
Treballem en TramAlicante, marca
comercial de l’empresa pública
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV). Pel 2006, quan
les infrastructures i les condicions
laborals van experimentar canvis –
més línies i circulacions, increment
de personal i més complexitat en
els torns–, un nucli de persones de
la plantilla vam decidir que calia
canviar unes coses que, segons
s’excusaven altres sindicats,
“sempre s’han fet així”.
Dos anys després de fer aquell
pas, cinc treballadores vam iniciar
una travessia amb l’objectiu de
canviar un estil de treball i una acció
sindical caduca. Com a resultat
d’aquell canvi de rumb, una dècada
després, el Sindicat Ferroviari
(SF), confederat en la Intersindical
Valenciana, compta amb set seccions
sindicals en els dos comités
d’empresa de TramAlicante.
Al principi només comptàvem
amb un delegat en la província
de València, el que ens impedia
accedir a les reunions intercentres.
Com que l’SF resultava molest a
l’empresa i a altres sindicats, se’ns
va privar d’accedir a la informació
que l’empresa facilitava en reunions
de les que estàvem absents. La
intervenció del Sindicat, amb

recursos limitats però amb molta
militància i dedicació, va quedar
restringida a la presència en mitjans
de comunicació i xarxes socials.
Perseverants, decidides
En 2012 la direcció de l’empresa va
imposar un ERO del qual encara no
ens hem recuperat, una privatització
encoberta que reduïa costos de
personal i que va empitjorar el servei
públic.
En una plantilla amb vora de 1.500
persones, en la qual els homes
tripliquen les dones, dos anys
després el Sindicat Ferroviari, una
organització modesta integrada per
dones afrontava un repte afegit.
Sense comptar amb presència en
el comité d’empresa però fent ús
d’instruments legals, a través de
la Inspecció de Treball, el Sindicat
va denunciar les deficiències de
les vies i l’empresa va ordenar la
seua reparació. SF plantejà també
l’existència de riscos psicosocials
en l’exercici laboral –vibració de cos
sencer, sorolls, il·luminació...– i va
forçar l’empresa a avaluar-los.
En 2015, amb una candidatura
encapçalada per cinc dones, una
delegada de l’SF va aconseguir un
lloc en el comité d’empresa, tot i
que el Sindicat va quedar apartat
del comité de Salut i Seguretat.

Un respecte!

Aquesta marginació, que ens privava
Mentre que les treballadores
tenim dret a estar informades
sobre els riscos en l’empresa
a través de dues vies: les
delegades de Prevenció i la
pròpia empresa, les delegades
tenim dret a accedir a les
informacions i documents que
l’empresa presente en el comité
d’empresa. Convé recordar
que quan veiem vulnerats els
nostres drets laborals, tant les
treballadores com les seues
representants hem d’exigir que
se’ns respecte. Recórrer a la
Inspecció de Treball perquè hi
intervinga és una via legal que
convé tindre sempre present.

d’accedir a informacions d’interés
per la plantilla, va motivar una
denúncia davant la Inspecció de
Treball que, d’acord amb les lleis
de Llibertat Sindical i de Prevenció
de Riscos Laborals, va reconéixer
el dret que assisteix el Sindicat a
participar-hi amb veu i sense vot.
▌ Ángeles García Cámara, delegada
de la secció sindical d’SF a Alacant
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STM denúncia excés de calor en la planta Ford d’Almussafes

“No resistirem així
un altre estiu més”
MANUEL FERRANDO
Els estius cada any són més llargs
i amb temperatures més extremes.
Hem acumulat desenes de dies
treballats per damunt dels 30, els 31
i fins a 32ºC en diferents àrees de la
factoria Ford: muntatge i premses,
entre altres. La direcció de l’empresa,
però, continua sense escoltar les
peticions dels sindicats per a fer les
inversions necessàries que solventen
aquesta adversitat en les condicions
de treball.
Fa anys, l’empresa encara permetia
realitzar en la jornada de treball un
parell de pauses de 10 minuts més,
unes “pauses de calor” que ajudaren
a suportar les altes temperatures.
Aquestes pauses es van suprimir amb
l’excusa de la inversió realitzada en
unes canalitzacions i uns ventiladors
d’aire, una inversió mínima en un
sistema que mai no ha funcionat
correctament.

La direcció sap que en aquestes
circumstàncies i amb els ritmes que
imposa a la plantilla, es pateixen
unes condicions laborals difícilment
suportables. De fet, és estrany que
no s’hi produïsquen més lipotímies
o desmais. La falta de voluntat per a
resoldre aquest problema contrasta
amb el fet que, gràcies a l’aire
condicionat instal·lat, els despatxos
dels executius no superen mai
temperatures superiors als 25ºC.
Uns responsables que haurien de
recordar que són els treballadors
i treballadores manuals els que
produeïxen els cotxes: els que
generen els beneficis.
“Ja no ens val el silenci o les
excuses de la falta de pressupost o
l’alta inversió necessària. En nom
del conjunt de la plantilla, STM entén
que ja no hi ha excusa possible, no
resistirem un estiu més treballant en
aquestes condicions”.

Un servei mèdic
recomanable?
És sabut que les atencions sanitàries
en Ford Almussafes són molt
professionals, una constatació que
cal entendre en diversos sentits. El
servei mèdic de l’empresa és també
un equip que sol cedir als imperatius
dels responsables de producció
en no exigir a persones limitades
unes recol·locacions immediates en
altres llocs de treball per a facilitarlos la recuperació de les dolències
cròniques que pateixen. El que més
sorprén, però, és que els ordinadors
d’aquest servei mèdic de Ford estan
equipats amb ”Abucasis”, el potent
programa informàtic amb què la
Conselleria de Sanitat dota els
ambulatoris de la Seguretat Social.
Només la direcció de l’empresa

sabrà el que li haurà costat disposar
d’aquest equipament.
Tot i que és voluntari per part
del personal treballador donar o
no consentiment al departament
mèdic perquè use el programa i que
facilite l’expedició de receptes de
medicaments com fan els mateixos
centres de salut, el que Ford
persegueix en oferir aquest servei
és evitar al màxim la concessió de
permisos retribuïts anuals a que té
dret legítimament qualsevol persona
de l’empresa per a assistir a una
consulta al seu metge de capçalera.
Amb ‘Abucasis’, el servei mèdic de
l’empresa pot accedir a unes dades
personals que són privades com
l’historial mèdic de la plantilla, amb

els inevitables riscos que tot això
comporta.
Tot i que des de l’STM es defensa
i s’argumenta la importància de no
donar el consentiment per accedir-hi,
tant l’empresa com el seu sindicat
amic no deixen d’animar el personal
perquè s’adherisca a un servei
del que destaquen la comoditat
que suposa per a les persones
usuàries. El que uns i altres silencien
interessadament són els riscos
considerables que suposa que des
de l’empresa es tinga accés a dades
sensibles de caràcter personal.
▌ Manuel Ferrando, delegat
d’STM en Ford
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Cal un pla d’urgència
per a eliminar l’amiant dels edificis

La retirada immediata
del fibrociment és
una qüestió de salut

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ
El fibrociment amb fibres d’amiant
és un material molt estés al nostre
país. Ha sigut comercialitzat per
diverses empreses, entre elles
Uralita, en diferents productes per
a la construcció. Els més coneguts
i comuns són: la coberta de les
teulades, els tubs de les canals i
baixants, les evacuacions d’aigües en
diferents components i els tubs com
a generadors de calor.
De totes elles el seguiment major
s’ha fet en les cobertes de les
teulades que ha sigut el producte
estrella per les seues aplicacions
com a material barat, molta
resistència, poc de pes, manejabilitat,
etc. Des que va començar la
importació d’aquests materials,
preferentment d’Alemanya, des de
1960 fins a la seua prohibició (BOE
de 7/12/2001, per aplicació de la
Directiva Europea 1999/CE), s’han
emprat uns 2,6 milions de tones
d’aquests productes.
Ara la qüestió és, sabent que
aquest tipus de material és altament
cancerigen i que no hi ha possible
tolerància en cap nivell ni grau,

Sabent que aquest tipus
de material és altament
cancerigen, ¿com hem d’actuar
davant d’aquesta amenaça
que ha suposat moltes morts i
problemes de salut?

¿com hem d’actuar davant d’aquesta
amenaça que ha suposat moltes
morts i problemes de salut? Està
en les nostres construccions, en les
obres realitzades. Hem de partir
d’un terme de la pròpia ciència de la
construcció per abordar el problema
de la seua durada i fiabilitat en el
temps, el que es coneix com a “vida
útil” del material. Hem de seguir les
directrius marcades pels estudis
realitzats en tot el món, també per la
pròpia empresa Uralita que allà pels
anys 90 deia que tenia una vida útil,
com a producte en bon funcionament,
d’uns 30 anys. Uns altres estudis
de l’Oficina Sueca d’Edificacions
indiquen xifres diferents, segons
els distints productes citats

anteriorment. Parlaríem, llavors,
d’un marge entre els 10 anys de
determinats tubs, fins els 40 de les
planxes de les teulades, sempre que
la conservació haja sigut la idònia.
Açò, en molts casos no és així,
perquè es produeixen accidents
naturals com ara terratrèmols,
sismes submarins, meteorits,
vents forts, grans nevades,
inundacions, etc. que alteren
de manera significativa la seua
vida i conservació. Sabem que la
retirada ha de realitzar-se amb
un protocol molt estricte marcat
pel RD 396/2006 que requereix
d’empreses especialitzades amb
elements tècnics i professionals
per a la seua retirada. Els residus,
a més, han de dipositar-se en
llocs concrets que no contaminen
la natura ni afecten la resta de
persones. Si a tot açò afegim que la
desinstal·lació d’aquests productes
és molt costosa, hem de plantejar
a les administracions públiques
–també a les empreses i espais
privats amb aquests materials– un
nou criteri que han de tindre en
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Es produeixen accidents
naturals com ara terratrèmols,
sismes submarins, meteorits,
vents forts, grans nevades,
inundacions, etc. que alteren de
manera significativa la seua vida
i conservació
compte: la dotació econòmica per a
aquests plans a llarg termini. Caldria
que les administracions a les quals
ens referim dotaren de mitjans
econòmics i tècnics per a planificar
la seua retirada amb una data límit.
A Europa es parla de l’any 2024, com
a data òptima, però mai més tard del
2030.
A partir d’ací necessitem d’una
lògica d’actuació que a manera
d’algoritme ens determine l’ordre i
els criteris de prelació segons la seua
importància. Aquests criteris han de
ser:
a. Realització d’un inventari públic
i privat d’aquestes instal·lacions
amb l’especificació de l’estat,
“vida útil”, quantitat de material

emprat i accés, segons el lloc on
estiga instal·lat. Aquest inventari
ha d’anar acompanyat d’una data
de prescripció segons l’ordre
d’importació del producte que ens
donaria la data límit de 2030.
b. Retirada immediata i desamiantat
dels lloc més sensibles com ara
els hospitals, les escoletes, els
col·legis, les residències, els
cinemes o les conduccions d’aigua.
c. Actuació sobre els casos ja
presentats en el personal
treballador o en els usuaris
o usuàries per dotar-los d’un
programa específic que els ajude
sanitàriament, socialment i
econòmica en les seues pensions o
sous, en haver-se reconegut com a
malaltia professional.
d. Control dels abocadors d’aquests
residus amb un registre del dipòsit
i vida en els anys futurs perquè no
es produïsquen negligències en el
maneig o emmagatzemament.
e. Indemnització a les arques
públiques per part d’aquestes
empreses que es van enriquir
ràpidament i que no van alertar del

Caldria que les
administracions dotaren de
mitjans econòmics i tècnics
per a planificar la seua
retirada amb una data límit. A
Europa es parla de l’any 2024

terrible perill que suposava.
f. Educació i prevenció entre tota la
ciutadania mitjançant la formació
continuada en el lloc de treball i
amb matèries transversals en el
sistema educatiu.
Hem d’aprendre per no tornar
a repetir les barbaritats que els
oligopolis, amb el suport d’una
publicitat interessada i de governs
manipulats per grups de pressió
econòmics, han permés de manera
danyosa i perniciosa.
▌ Francisco Javier Gómez,
coordinador de Salut Laboral de la
Confederació Intersindical
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