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MARXES DE LA DIGNITAT

Es negocia l’acord de Legislatura
per al personal de la Generalitat

Precarietat en
l’ocupació, desigualtat
social i pobresa

Les Marxes de la
Dignitat tornen
als carrers el 28
de maig

IV ha lliurat a la Conselleria
d’Administracions Públiques les seues
propostes sobre l’acord de Legislatura
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MANIFEST

Justícia i dignitat
Manifest del primer de maig de 2016

C

om cada any, commemorem el dia 1 de Maig les lluites que les treballadores, els treballadors i les classes populars en general hem
mantingut durant segles per aconseguir unes condicions de vida
dignes i assolir la utopia de construir una societat més lliure i més justa.
No són bons temps –de fet, mai no ho han sigut–, perquè la minoria
que té el poder real no l’amolla fàcilment, ja que gaudeix de privilegis
inconcebibles per a la immensa majoria mentre que, en canvi, veiem
que se’ns neguen drets bàsics com l’accés al treball, a un salari suficient
o a l’habitatge. Es qüestionen serveis bàsics universals com l’educació
o la sanitat intentant privatitzar-los per estendre així una nova font de
negoci. Es parla de la viabilitat de les pensions públiques amb l’únic
objectiu d’afavorir-ne la privatització en benefici dels poders financers i
mentrestant les devaluen retallant-les fins al punt de deixar les persones
pensionistes en una situació de pèrdua de poder adquisitiu.
L’any passat, a hores d’ara, parlàvem d’un canvi real, de la necessitat
d’introduir en l’agenda política els problemes de la majoria: renda bàsica,
treball, habitatge… Han tingut lloc alguns canvis en el nostre entorn més
pròxim, però són clarament insuficients, mentre l’horitzó polític nacional
està lluny d’oferir una esperança sòlida, la repressió sindical continua,
la corrupció forma part de la nostra agenda diària i la discriminació de
les dones té la seua manifestació més crua en l’increment dels episodis
de violència masclista. Les polítiques de la Unió Europea són cada dia
més ombrívoles i insolidàries, l’aprovació del TTIP pot ser un colp quasi
definitiu per al teixit econòmic lligat a les PIMES i per als drets de treballadores i treballadors, atés que deixa l’espai lliure a les grans empreEXIGIM UN CANVI DE ses transnacionals que administren
amb l’únic objectiu de maximitzar
POLÍTIQUES, PERÒ els seus beneficis. D’altra banda,
FEM-HO DES DE LA l’acord de la vergonya signat amb
Turquia suposa una de les pàgines
MOBILITZACIÓ, I
més negres de la història recent, ja
SENT CONSCIENTS que oblida els drets humans, sacrifica la solidaritat i posa en marxa la
QUE HEM DE SER
deportació massiva de refugiats a
règim com el turc, que empreAGENTS DEL CANVI un
sona sindicalistes i assassina sense
pudor els resistents kurds, fet que
situa la Unió Europea com a còmplice i culpable de les tragèdies siriana
i iraquiana.
Cal una resposta urgent a problemes vitals per a la ciutadania, cal
un finançament just i una implementació de les polítiques socials, no
podem deixar passar més temps sense aconseguir que les persones joves
o majors troben una ocupació digna amb una remuneració acceptable i
no podem permetre més persones sense llar a causa d’una estafa que no
van provocar. Tampoc podem permetre, però, més assassinats masclistes,
ni més violacions de drets humans.
Per això aquest Primer de Maig és un bon dia per a exigir la constitució d’un govern per a la majoria, amb una agenda social clara, que
convertisca la lluita contra la violència masclista en una prioritat política
de l’Estat, que pose fi a la repressió sindical i que demane als corruptes
la devolució dels diners saquejats. Que exigisca a la Unió Europea un gir
en les seues polítiques de drets humans, que bloquege el tràfic i venda
d’armes i que abandone una política intervencionista que ens ha conduït
on estem.
Exigim un canvi de polítiques, però fem-ho des de la mobilització, i
sent conscients que hem de ser agents del canvi, perquè mai a les classes
populars se’ns ha donat res sense lluita. Les lluites laboral i feminista, els
moviments socials (PAH, 22M), la defensa dels refugiats i l’oposició a les
polítiques insolidàries de la UE són més necessaris que mai, per això el
Primer de Maig isquem al carrer i exigim
Justícia i dignitat!
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FUNCIÓ PÚBLICA

Es negocia
l’acord de
Legislatura per
al personal de la
Generalitat

Intersindical Valenciana ha lliurat a la
Conselleria d’Administracions Públiques les
seues propostes sobre l’acord de Legislatura
que s’està negociant en la Mesa General de
Negociació del personal estatutari, funcionari i
laboral

E

l dimecres 6 d’abril va tindre lloc la primera reunió de la mesa tècnica per a
negociar un acord de legislatura per al
personal de la Generalitat Valenciana. Actualment continua la negociació amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
Intersindical Valenciana ha analitzat i valorat
l’esborrany i hi ha presentat al·legacions.
Intersindical Valenciana ha proposat que
s’alce la restricció en la política de personal
per possibilitar adequar els serveis públics a
les necessitats de les valencianes i valencians.
Considerem, al nostre parer, que cal mantindre o augmentar les plantilles en els serveis
essencials per a oferir serveis públics de qualitat a la ciutadania. A més, cal eliminar les
limitacions de les ofertes d’ocupació pública
realitzades a través de les lleis de pressupostos
generals de l’Estat, però condicionem aquestes a la realització de processos de consolidació en els llocs de treball del personal interí.
Un altre dels assumptes rellevants és el
compromís per a modificar la Llei de la Funció Pública Valenciana, incloent-hi una sèrie
d’aspectes concrets per evitar que en el procés
de la seua tramitació no s’avance en profunditat cap a un nou model de funció pública.
En aquest sentit, hem fet diverses propostes,
com ara la limitació de la lliure designació a
determinats càrrecs, la inclusió del requisit
lingüístic o l’establiment de formes d’accés
a la Funció Pública basades en la formació i
preparació professional.
La recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu de tot el personal afectat pels decrets
de retallades, incloent-hi la recuperació del
pagament del 100% de la situació d’incapacitat temporal (IT) o la creació d’un fons
compensatori extraordinari que servisca per
a compensar les retallades salarials, és un dels
altres punts fonamentals per al Sindicat. No
podem condicionar-ho a les restriccions legals
estatals.
En relació amb els apartats de plans
d’igualtat, conciliació de la vida personal i
laboral o la violència de gènere sobre les dones, arrepleguen una bona part de les nostres propostes, com, per exemple, els plans
d’igualtat; la formació en matèria d’igualtat
i diversitat sexual; el desenvolupament de les
unitats d’igualtat; la posada en marxa un pla

pilot per a estudiar la idoneïtat dels permisos
iguals i intransferibles per naixement, acolliment i adopció; la modificació els actuals
decrets 137/2003, 175/2006 i 7/2008 per a
incorporar-hi nous drets o l’aplicació de mesures legals i reglamentàries necessàries per a
fer efectiu el combat contra la violència masclista, tant pel que fa als seus efectes, com a la
prevenció i l’educació.
Per a Intersindical Valenciana, calen també
mesures radicals en matèria de formació del
personal per eliminar el “clientelisme” o la
seua privatització, i per possibilitar que tant el
personal com les seues organitzacions puguen
participar en el seu disseny. El document que
estem negociant va en aquesta direcció, raó
per la qual podem dir que estem davant d’una
nova situació en matèria formativa.

Intersindical
Valenciana ha
proposat que s’alce la
restricció en la política
de personal per
possibilitar adequar
els serveis públics
a les necessitats
de les valencianes i
valencians

al personal de justícia al llarg de la present
legislatura, així com el compromís del pagament de la carrera professional i dels sexennis
al personal interí.
El sector públic instrumental requereix
una negociació per a determinar el seu futur
i el del personal que hi treballa, per la qual
cosa reclamem un espai de negociació, sense
exclusions de cap sindicat.
Un dels apartats que volen destacar és la
necessitat de la negociació de mesures que
permeten millorar els drets i l’acció sindical
per enfortir el treball dels sindicats. Aquesta
negociació és cabdal per a garantir la millora
dels drets de tot el personal que hi treballa.
Finalment, el Sindicat també reclama compromisos sobre la reversió dels serveis externalitzats que garantisquen la prestació dels
serveis públics de gestió pública.
Aquestes han sigut les propostes presentades per la nostra organització al govern valencià, que responen a la necessitat de posar en
valor els serveis públics, millorar les condicions de treball del seu personal i democratitzar

Posem en marxa
els serveis públics
Recuperació
urgent de RTVV
Reversió dels
concerts sanitaris
Manteniment
de les plantilles
i del nivell d'ocupació

Negociació d’una nova
Llei del Sector Públic

Accés diferenciat
per al personal interí

Nova Llei de la Funció
Pública Valenciana:
professionalitat
per a allunyar el clientelisme
 Limitació de la lliure designació.
 Accés a la Funció Pública via

formació: creació de l'Escola
Valenciana d'Administració.
 Requisit lingüístic per
a l'accés a la Funció
Pública.

Adscripció a les conselleries
de Justícia i Administració
Pública i d'Educació dels
serveis de prevenció de
riscos laborals

Auditoria ciutadana
de la Generalitat
i les empreses públiques

L’apartat referit a la prevenció dels riscos
laborals és per a nosaltres fonamental. Per
això, hem presentat nombroses propostes,
algunes de les quals acceptades per la Generalitat, que han de suposar un gir radical en
les polítiques preventives que feia l’anterior
govern. L’adscripció orgànica dels serveis de
prevenció a cada conselleria, la seua auditoria, la revisió dels protocols o la reversió de
les prestacions per IT, actualment ateses per
les mutualitats, són algunes de les nostres demandes.
Intersindical Valenciana considera necessari un compromís per a negociar el calendari d’aplicació de la carrera professional per

les relacions laborals per posar fi a pràctiques
sindicals caduques i excloents.
En la darrera mesa tècnica, celebrada el 2
de maig, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha lliurat un nou esborrany
que no conté avanços en matèria retributiva.
A més, aquest nou document dóna un pas
enrere en l’establiment de la capacitació lingüística en valencià per a l’accés a la funció
pública i no contempla les propostes sindicals
en seguretat i salut laboral
El Sindicat, seguint el seu model participatiu i assembleari, convocarà el personal
per informar del resultat de les negociacions
i decidir col·lectivament sobre la signatura o
no de l’acord.
Intersindical Valenciana espera que el Consell done una resposta positiva a aquestes reivindicacions i avance en el camí que planteja
el Sindicat per arribar a l’acord de Legislatura
que necessita la plantilla de la Generalitat i la
societat valenciana.

Recuperació de tots
els drets laborals
i retributius
perduts

Funcionarització del
personal laboral

Oferta d'Ocupació Pública
i consolidació del personal interí

Aposta decidida
per la igualtat
de dones i homes

Reversió de la gestió
de les contingències
professionals per mútues
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ACTUALITAT SINDICAL

Mesa del Consell de la Intersindical Valenciana celebrat a Alzira

Intersindical Valenciana
reclama actuacions
immediates en matèria
laboral i social
El Sindicat reclama un pla d’emergència social

INTERSINDICAL

E

l Consell de la Intersindical Valenciana,
màxim òrgan entre congressos, ha acordat les seues línies de política sindical.
Intersindical Valenciana demana al nou govern de la Generalitat Valenciana que aposte
decididament i ràpida per unes polítiques al
servei de les treballadores i treballadors i de
la majoria de la població valenciana. Per a ferho, des del Sindicat es considera que cal deixar arrere les polítiques neoliberals que s’han
practicat els darrers anys.
Per al Sindicat, després de vora deu mesos
de govern, podem dir que algunes coses han

canviat. Sense cap dubte, la disposició dialogant és ben diferent i hem pogut comprovar
alguns gestos com la universalització de l’assistència sanitària (recorreguda per l’estat); la
compensació pels repagaments farmacèutics,
el pagament dels endarreriments de la llei
de dependència; la paralització dels concerts
educatius i la supressió del districte únic; el
compromís de recuperar els serveis públics
privatitzats amb matisos; la reactivació de la
concessió d’habitatges socials, etc., però trobem a faltar una política que vaja més enllà
dels gestos i que configure una nova realitat

social i econòmica del nostre país, mitjançant
la posada en marxa de plans estratègics.
Intersindical Valenciana pensa que ja hauria d’estar fet. És vital l’elaboració d’un pla
d’emergència social que done resposta a les
necessitats dels col·lectius més desafavorits i
en risc d’exclusió social en matèria de renda
bàsica, habitatge i totes aquelles garanties que
facen possible l’eficàcia del principi d’igualtat
d’oportunitats.
A més, des del Sindicat es considera que
s’imposa la necessitat d’un canvi en el model productiu, menys dependent del turisme,

sostenible, basat en l’I+D+I i generador de
riquesa. Paral·lelament a aquest nou model
productiu, per a Intersindical Valenciana, cal
l’establiment d’un marc valencià de relacions
laborals i de protecció social que servisca per
a configurar unes relacions laborals pròpies
sobre la base de la nostra realitat socioeconòmica. En aquest sentit, el Sindicat aposta per
valencianitzar l’àmbit laboral amb la creació
d’una agència valenciana de relacions laborals que integre les competències ara gestionades pel SERVEF, l’INVASSAT. Una agència
que reculla una gestió integral de la formació,
que implemente les polítiques actives d’ocupació i que assumisca noves competències en
aquest àmbit que ara estan en mans de l’estat. A més, també calen mesures fonamentals
com la derogació de la reforma laboral i de
les pensions, l’establiment de la renda bàsica,
la reducció de la jornada laboral o la millora
dels salaris.
D’altra banda, es fa evident la necessitat de
configurar uns altres serveis públics. Configuració que passa, en primer lloc, per recuperar
la gestió dels serveis privatitzats, i apostar
decididament, a continuació, per uns serveis
públics potents, capaços de donar resposta a
les necessitats d’una societat del segle XXI que
pretén ser, per damunt de tot, justa, solidària
i sense discriminacions. A més, en aquests
nous serveis públics també s’ha d’incloure un
sector públic empresarial, de dret públic, que
dinamitze l’economia del País, i que assumisca
aquells aspectes que no haurien de ser gestionats pel sector privat.
Intersindical Valenciana entén que aquestes propostes no poden desenvolupar-se, en
una gran part, sense un finançament adequat;
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per tant, considera que cal un nou sistema
de finançament i una fiscalitat pròpia per a
satisfer les necessitats de les valencianes i valencians i per a dissenyar i dur a terme les polítiques pròpies sense ingerències del govern
espanyol. En aquesta línia, el Sindicat troba
que el deute de la Generalitat Valenciana s’ha
d’auditar per determinar quina part d’aquest
és il·legal i il·legítima.

Sense una mobilització
permanent i continuada
no serà possible
avançar en el camí
del canvi social i
en la millora de les
condicions de vida de la
classe treballadora

El Sindicat aposta per activar la lluita
social i sindical als centres de treball i als
carrers, ja que considera que sense una mobilització permanent i continuada, no serà
possible avançar en el camí del canvi social i
en la millora de les condicions de vida de la
classe treballadora.
Finalment, el Consell ha acordat donar
suport a la negociació que està fent el sindicat en l’Acord de Legislatura per al personal
de la Generalitat Valenciana. El Consell creu
que cal avançar en la recuperació de drets
i la millora de els condicions laborals del
personal que treballa en tot l’àmbit públic
valencià. A més, el Sindicat obrirà un procés
de consulta entre les persones afiliades i les
treballadores i treballadors per decidir sobre
la signatura d’aquest acord.
Intersindical Valenciana continuarà treballant en els espais unitaris per construir,
des de baix, un moviment social i popular
que siga el motor de la millora de vida de
les valencianes i valencians, la transformació social i avance en l’autogovern del País
Valencià.

Reivindicacions
nn
nPotenciació de les polítiques actives
d’ocupació per la generació de treball estable i de qualitat, la reindustrialització
de l’economia valenciana, suport als sectors tradicionals, augment de les partides
pressupostàries dedicades a R+D+i
nn
nDret a un treball i salari digne i per
una renda ciutadana bàsica suficient. Establiment d’una prestació per atur digna
nn
nPotenciació dels serveis públics per tal
de garantir la seua universalitat, gratuïtat
i qualitat. Reversió de les privatitzacions
i externalitzacions. Dotació de plantilles
suficients per generar llocs de treball en
empreses, serveis i administracions públiques
nn
nAugment salarial
nn
nReducció de la jornada laboral
nn
nReducció d’horaris comercials
nn
nEstabliment d’un salari mínim de
1.200 euros mensuals
nn
nPotenciació de la seguretat i salut en
el treball per garantir un treball segur i
saludable
nn
nCoordinació de la formació professio-

La Fiscalia dóna suport al recurs
contra la llei de participació
I

ntersindical, CSIF, USO i SI denuncien
la discriminació sindical i la vulneració
del dret a la llibertat sindical per part del
Consell
La Fiscalia ha dirigit un informe a la
sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) en què planteja que “pertoca la demanda” presentada
per Intersindical, CSIF, SI i USO. En el
mateix document defensa la “nul·litat” dels
articles que conculcarien la Constitució en
el decret que aprova el Reglament de la Llei
8/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
Participació i col·laboració institucional de
les organitzacions sindicals i empresarials.
Intersindical Valenciana, juntament
amb CSIF, SI i USO, va interposar el novembre de l’any passat recurs contenciós
administratiu contra el Consell per “vulneració dels drets a la igualtat i la llibertat sindical”. La mesura va ser adoptada
pel fet que el reglament concentra tots els
seus efectes en UGT i CCOO, sense tenir
en compte la representativitat de la resta
de forces sindicals.
L’escrit de Fiscalia explica que “la Constitució reconeix la llibertat de creació de
sindicats i la llibertat d’aquests en l’exercici
de la seua activitat, sense que les administracions públiques puguen interferir o alterar, amb la seua intervenció, la llibertat
o igualtat en l’exercici de la seua activitat
sindical o discriminar algun sindicat de manera arbitrària o irraonable”.
El mateix document subratlla que “el
Tribunal Constitucional va establir en sentència que la promoció dels treballadors
s’atribueix per la Constitució Espanyola a

nal reglada amb les necessitats laborals,
de manera que s’articule un sistema que
interrelacione el món laboral i la formació
nn
nDerogació de la reforma laboral i de la
reforma de les pensions
nn
nPotenciació del sector audiovisual valencià i la reobertura de RTVV per generar llocs de treball en un sector que pateix
una greu crisi.
nn
nDerogació de la Llei de Participació i
Col·laboració Institucional que suposa el
finançament clientelar de CCOO, UGT i
CIERVAL
nn
nPosada en marxa de mesures per acabar amb el frau fiscal, l’economia submergida i els paradisos fiscals
nn
nImplementació de programes per acabar amb les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual, procedència o edat
nn
nEliminació de la discriminació salarial horitzontal i vertical i de la precarietat
laboral de les dones
nn
nImplantació dels permisos per naixement o adopció iguals, intransferibles i
remunerats al 100% per a tots dos progenitors
nn
nRecuperació i ampliació dels centres i
serveis d’atenció a les dones en situació de
maltractaments i ampliació dels pressu-

tots els sindicats sense distinció”. A més,
especifica que “tota actuació de l’Administració injustificadament limitada als
sindicats més representatius incidirà en
l’ordre competitiu”.
En el seu recurs d’interposició, els quatre sindicats recurrents destacaven “el tracte
injustificadament diferenciat als sindicats
més representatius”, i assenyalaven que el
Consell els atorga “beneficis econòmics que
són privilegis exorbitants, pels quals se situen en millor posició, el que trenca qualsevol

principi de competitivitat igualitària”.
En aquest mateix document s’advertia de
“la desigualtat de tracte entre sindicats, desproveïda de l’objectivitat, justificació, proporcionalitat i raonabilitat exigibles, segons
el Tribunal Constitucional, perquè aquesta
diferència puga considerar-se acceptable”.
El recurs alertava de la vulneració dels articles 7,14 i 28.1 de la Constitució, que consagren principis i drets com ara la igualtat o
la llibertat sindical.

postos per a l’atenció integral d’aquestes
nn
nEducació en igualtat des d’infantil fins
a l’escola de persones adultes
nn
nRecuperació de la història de les dones
i del feminisme en els continguts acadèmics
nn
nImplantació, dotació, seguiment i
avaluació real de plans d’igualtat per a
detectar i eradicar les discriminacions
laborals de les dones en l’accés, permanència i salari
nn
nPlans d’ocupació per a la inserció o
reinserció laboral de les dones supervivents a la violència masclista
nn
nXarxa de serveis públics d’assistència
a persones majors, a persones amb diversitats i escoles infantils
nn
nFoment de les cooperatives, sobretot,
en el mitjà rural, en el qual les possibilitats d’ocupació de les dones és més reduït
nn
nRebuig als tractats internacionals,
com el TTIP, CETA i TISA que suposen
un atac a la nostra sobirania, condicionen
les nostres polítiques i ataquen els drets
laborals i socials de les treballadores i treballadors.
nn
nOposició frontal al vergonyós acord
entre la UE i Turquia per a la repatriació
dels refugiats de l’orient mitjà, un acord

que vulnera els principis més elementals
dels drets humans i la concepció solidària que ha de presidir les actuacions de la
Unió Europea

.

Reforma
laboral
del PP
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SALUT LABORAL

Dia Mundial de la
Seguretat i la Salut
en el Treball 2016
El tema de l’edició 2016 del Dia Mundial de la
Seguretat i Salut en el Treball és: “Estrés en el
treball: un repte col·lectiu”
CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL

E

l Dia Mundial de la Seguretat i la Salut
en el Treball, que se celebra anualment el
28 d’abril i té com a funció conscienciar, promoure la prevenció dels accidents del treball i
les malalties professionals a tot el món i a tots
els nivells professionals, com a persones treballadores, empresàries i administracions, és
una fita important marcada per l’OIT (Organització Internacional del Treball). Enguany,
es du a terme una campanya de sensibilització
destinada a centrar l’atenció internacional sobre la magnitud del problema i a incidir sobre el fet que la creació i la promoció d’una
cultura de la seguretat i la salut pot ajudar a
reduir el nombre de morts i lesions relacionades amb el treball.
Es tracta d’una campanya de sensibilització en què l’objectiu és cridar l’atenció a
escala internacional sobre les noves tendències en l’àmbit de la seguretat i la salut en
el treball i sobre la magnitud de les lesions,
malalties i morts relacionades amb el treball.
Amb la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, l’OIT promou la
creació d’una cultura de prevenció en matèria
de seguretat i salut pels mandants de l’OIT i
totes les parts implicades en aquest camp. En
moltes parts del món, les autoritats nacionals,
els sindicats, les organitzacions de persones
treballadores i les professionals del sector de
seguretat i salut organitzen activitats per celebrar aquesta data. A l’Estat espanyol les polítiques de retallades han influït també en els
riscos psicosocials, aquest calaix de sastre en
què cap tot, però on veiem que hi ha molt per
fer si es vol aconseguir la salut laboral integral
en el treball en les diferents situacions.
Què ens pot suposar l’estrés en la nostra
salut? Uns petits detalls faran que llegim i vigilem “per si de cas” ens passa o veiem això en
els nostres treballs. El concepte d’estrés laboral es defineix com “la resposta fisiològica, psicològica i de comportament d’un individu que
intenta adaptar-se i ajustar-se a pressions in-

ternes i externes”. L’estrés laboral apareix quan
es presenta un desajustament entre la persona,
el lloc de treball i la mateixa organització.
En tota situació d’estrés, hi ha una sèrie de
característiques comunes:
nn
nEs genera un canvi o una situació nova.
nn
nSol haver-hi falta d’informació.
nn
nIncertesa. No es pot predir el que ocorrerà.
nn
nAmbigüitat: com més ambigua siga la
situació, major poder estressant generarà.
nn
nLa imminència del canvi pot generar
encara més estrés.
nn
nEn general, es tenen habilitats per a manejar les noves situacions.
nn
nEs produeixen alteracions de les condicions biològiques de l’organisme que ens
obliguen a treballar més intensament per
tornar a l’estat d’equilibri.
nn
nDurada de la situació d’estrés. Com més
temps dure una situació nova, major és el
desgast de l’organisme.
L’estrés laboral produeix una sèrie de conseqüències i efectes negatius:
nn
nEn relació amb el sistema de resposta
fisiològica: taquicàrdia, augment de la tensió arterial, sudoració, alteracions del ritme
respiratori, augment de la tensió muscular,
sensació de nuc a la gola, etc.
nn
nQuant al sistema cognitiu: sensació de
preocupació, indecisió, baix nivell de concentració, desorientació, mal humor, hipersensibilitat a la crítica, sentiments de falta
de control, etc.
nn
nPel que fa al sistema motor: parlar ràpid,
tremolors, tartamudesa, veu entretallada,
imprecisió, explosions emocionals, consum
de drogues legals com el tabac i l’alcohol,
excés d’apetit, falta d’apetit, conductes impulsives, rialles nervioses, badalls, etc.
L’estrés també genera una sèrie de trastorns
associats, que encara que no en siguen causes
desencadenants, a vegades es constitueix en
factor col·laborador:

− Trastorns respiratoris: asma, hiperventilació, taquipnea, etc.
− Trastorns cardiovasculars: malaltia coronària, hipertensió arterial, alteracions
del ritme cardíac, etc.
− Trastorns immunològics: desenvolupament de malalties infeccioses.
− Trastorns endocrins: hipertiroïdisme,
hipotiroïdisme, síndrome de Cushing, etc.
− Trastorns dermatològics: prurit, sudoració excessiva, dermatitis atípica, caiguda dels
cabells, urticària crònica, rubor facial, etc.
− Diabetis: sol agreujar la malaltia.
− Dolors crònics i cefalees contínues.
− Trastorns sexuals: impotència, ejaculació precoç, vaginisme, alteracions de la
libido, etc.
− Trastorns psicopatològics: ansietat,
pors, fòbies, depressió, conductes addictives, insomni, alteracions alimentàries,
trastorns de la personalitat, etc. Per previndre l’estrés el millor és una dieta sana,
dormir, exercici, diferenciar l’àmbit laboral
i el familiar, no emportar-se treball o preocupacions a casa i viceversa, organitzar
racionalment el treball, afrontar els problemes immediatament, millorar l’autoestima i la comunicació...

Les polítiques de
retallades han influït
també en els riscos
psicosocials

Cal conscienciar,
promoure la prevenció
dels accidents de
treball i de les malalties
professionals

ARA, INTERSINDICAL

62 / MAIG 2016

7

FUNCIÓ PÚBLICA

STEPV exigeix a la
Conselleria solucionar
els temes pendents

Negociació de les plantilles, recuperació del poder adquisitiu
del professorat, normativa obsoleta, pagament dels sexennis al
professorat interí, aplicació de la borsa única, aplicació de la sentència
classificació de centres, entre d’altres

A

poc menys de dos mesos per a la finalització del curs escolar, queden molts temes pendents de negociar o aplicar per part
de la Conselleria d’Educació en educació pública no universitària. La majoria d’aquestes
mesures afecten directament les condicions
laborals del professorat i permetrien revertir
les retallades aplicades per l’anterior govern,
com són: la negociació d’unes noves plantilles
en totes les etapes educatives, la recuperació
del poder adquisitiu del professorat, la negociació d’uns nous reglaments de funcionament dels centres, la normativa d’atenció a la
diversitat i la que regula els centres de Formació de Persones Adultes, EOI, ensenyaments
artístics, el pagament dels sexennis al professorat interí, l’aplicació de la borsa única en les
llistes de professorat interí del cos de mestres,
aplicació de la sentència classificació de centres guanyada per STEPV, etc.
Algunes d’aquestes mesures consten en el
calendari de negociació que la pròpia Conselleria va proposar als sindicats en la Junta
de Portaveus de novembre, i que s’haurien
d’haver negociat o estar negociant ara mateix
(plantilles, normativa FPA i EOI, atenció a la
diversitat, infantil 0-3 anys, etc.). I altres temes pendents són els recursos guanyats per
STEPV en el TSJ sobre el cobrament dels sexennis per part del professorat interí i sobre la
classificació de centres docents que modifica a
l’alça el cobrament del complement de càrrecs
directius. El Sindicat també reivindica la no
aplicació de la LOMQE en el sistema educatiu valencià, especialment pel que fa a la normativa que recentment ha passat per Mesa
Sectorial sobre FP, però també a les revàlides.
STEPV reclama també una major atenció als
comités de seguretat i salut laboral quant a
les hores de dedicació dels seus membres,
retallades per l’anterior govern, que limiten
l’atenció a les necessitats del professorat i dels
centres.
Quant a l’educació concertada, STEPV
reivindica la convocatòria de la Comissió de
Seguiment per rependre les negociacions de
l’Acord d’Implantació de la Reforma Educativa en Centres Concertats (acord de 1996) i
abordar, també, la recol·locació de docents
en centres concertats motivada per la pèrdua
d’unitats, les plantilles, les retribucions i la
formació del professorat del sector, la desjudicialització de la paga de 25 anys o l’abonament de les nòmines al professorat substitut.
Pel que fa a la universitat, STEPV demana
la convocatòria de la Mesa Sectorial d’Universitats, per a tractar les diferents situacions del
professorat universitari que necessiten d’una
solució urgent, entre altres temes. Recordem que la Directora General d’Universitats
va convocar i desconvocar aquesta Mesa en

Les demandes del Sindicat
són justes i necessàries,
generaran llocs de
treball, milloraran
l’atenció educativa i
descarregaran els docents
de l’acumulació creixent
de tasques

gener i encara no s’ha tornat a convocar. El
Sindicat continua lluitant per aturar la privatització de la universitat, així com també reclama a la Conselleria el pagament del deute que
manté amb les universitats, que contribueix

a la precarietat econòmica en què es troben
les universitats públiques, i que perjudica el
conjunt de la societat valenciana.
Per a reivindicar la negociació d’aquests temes, STEPV va posar en marxa una campanya
a principi de curs amb el lema “Ara, els nostres
drets laborals”, en què s’instava a l’administració a revertir les retallades de l’anterior govern, també en els temes que afecten el professorat. Hem de recuperar els drets laborals del
professorat valencià, víctima d’aquesta sinistra
etapa de retallades, i desfer les polítiques contra l’escola pública, amb la LOMQE i el seu
desplegament, o els atacs a l’ensenyament en
i del valencià. De moment hem aconseguit
tombar l’acord de professorat interí de 2013,
per una sentència guanyada per STEPV en el
mes de juny de 2015, aplicada pel nou govern
valencià. Hem pogut negociar i consensuar un
calendari escolar raonable per al curs 2015-16.
Hem aconseguit aturar els processos de privatització (CIS), de cessió de sòl públic per a
la construcció de centres concertats, i també
hem negociat uns nous criteris d’admissió de
l’alumnat que eliminen el districte únic, així

com l’ordre que regula la jornada continuada,
tot i que conté massa entrebancs perquè els
centres que vulguen puguen adoptar-la.
Però, encara hi ha nombroses reivindicacions pendents. Per això STEPV manté aquesta
campanya activa i en marxa perquè entén que
les demandes del Sindicat són justes i necessàries perquè generaran llocs de treball, milloraran l’atenció educativa, descarregaran de
l’acumulació creixent de tasques els docents en
actiu i amb la qual el govern valencià guanyarà
en credibilitat.
Cal la reducció de les ràtios i la millora de
les plantilles en totes les etapes educatives, la
dreogació de la LOMQE, la recuperació del
poder adquisitiu, la reducció de la càrrega lectiva i burocràtica, l’ampliació dels permisos,
llicències i excedències, una nova regulació
d’itineràncies, la reducció de l’horari lectiu a
les persones majors de 55 anys, les baixes sense penalització econòmica i les substitucions
immediates. A més, necessitem un nou model
plurilingüe: la derogació del decret actual de
plurilingüisme i la negociació d’un nou model
que situe el valencià com a llengua vehicular
de l’ensenyament. Cal una nova normativa
d’atenció a la diversitat, per una escola inclusiva, que respecte i reconega les singularitats
de tot l’alumnat, i que oferisca les oportunitats
per al progrés acadèmic i personal de l’alumnat; per uns centres inclusius i amb les condicions arquitectòniques apropiades.
En matèria de Salut laboral exigim el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com la potenciació de la figura del
delegat/ada de prevenció i el foment d’una
cultura preventiva a través dels comités de
Seguretat i Salut Laboral. Una altra reivindicació pendent és la d’un nou model de formació del professorat: una formació contínua a
través dels mitjans de l’administració, sense
externalització ni privatització del servei, amb
la participació del professorat, les universitats
públiques i els MRP en la planificació.
Per tot això, STEPV exigeix la negociació
immediata d’aquests temes i l’aplicació de les
sentències del TSJ per tal de començar el curs
2016/17 amb millores significatives de les condicions laborals del professorat i de la qualitat
educativa.
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Es constitueix la Mesa
per la igualtat salarial i
laboral

A

mb la participació dels grups parlamentaris, administració, plataformes i sindicats,
el 3 de maig es va constituir la Mesa per la
igualtat salarial i laboral i contra la feminització de la pobresa.
S’hi van reunir a la Ciutat Administrativa
9 d’octubre representants de l’Administració
–que convocava–, grups parlamentaris (Ciutadans, Compromís, PODEM, PP i PSPV), plataformes i associacions (CEV-EVAP, SALVIA,

L’anàlisi de les dades
palesa l’empobriment de
les dones

Plataforma Tercer Sector, AFAM, Federació de
Pensionistes, Dones Rurals PV, Federació Comerç i F. Cooperatives PV), i sindicats (CCOO,
CSIF, UGT i Intersidnical Valenciana) per a
constituir aquesta Mesa, un mandat de les
Corts Valencianes, segons paraules de la vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i
Polítiques Inclusives.
Una vegada constituïda la mesa, des de la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es

van analitzar les dades que ens aportaren en la
reunió, sobre les estadístiques oficials respecte
a la situació de les dones al mercat de treball
i les diferències salarials, així com les iniciatives que s’estan portant des del govern valencià
per a pal·liar aquestes discriminacions, com el
Pla valencià de les dones, l’equiparació de les
famílies monoparentals a les nombroses en la
mesures fiscals i ajudes a la dependència que
s’han tramitat i pagat.
En el torn d’intervencions, Intersindical va
fer veure la necessitat de fer polítiques que incentiven la coresponsabilitat, així com de serveis públics que faciliten conciliar i de no oblidar cap dona en situació de risc d’exclusió, en
especial les dones amb diversitats. També va
recordar que encara que s’està parlant de les
diferències salarials en el món del sector privat,
en l’Administració Pública aquestes diferències
també existeixen i es va anomenar els sectors
feminitzats que estan pitjor remunerats.
La vicepresidenta i el secretari autonòmic
van fer una anàlisi de les xifres, que va fer palés
l’empobriment de les dones: el 70% són perceptores de pensions no contributives, eixisteix una
diferència salarial del 30% i en sectors com la
indústria les diferències són més grans. S’hi va
incidir en la necessitat de fer accions transversals, de donar una atenció especial a les persones cuidadores, amb nous usos del temps de
treball i corresponsabilitat dels treballs de cura.
Algunes assistents vam comentar la necessitat d’estadístiques homogènies i centrades en
la nostra realitat, atés el ball de xifres entre les
dades facilitades pels diferents organismes. La
vicepresidenta va apuntar que s’està treballant
sobre aquest punt i va reconéixer la dificultat
actual ja que l’Institut Valencià d’Estadística
està desmantellat. També va destacar la importància de treballar des de les TICs i els treballs
que s’estan fent, per exemple, amb la targeta
SIP.
Finalment es constituiren tres grups de treball que funcionaran en línia i amb reunions
presencials periòdiques: Igualtat Salarial i Laboral, Dona al món rural i Estructura Social.

La conjura dels babaus: Una càtedra de
pilota valenciana... i també dos ous bullits!

M

Salva Sanmartín
és de nou anys de negociació
i uns quants mesos de treball
frenètic per a aconseguir que,
per primera vegada, es complira
la normativa legal en la determinació de
la jornada del personal no docent dels
centres educatius, fructificaren el maig del
2014 en tres instruccions consensuades
entre l’administració i la totalitat de les
organitzacions sindicals amb representació
en la Mesa Sectorial corresponent.
Malauradament, aquestes instruccions van
caure assassinades a mans de la Conselleria
d’Educació ben poques hores després del seu
enviament als centres educatius.
Tot just un any després, el passat mes de
maig, al País Valencià ens espolsàrem de
damunt una foscor de dècades... I va eixir
el sol. Cal reconéixer, si més no, l’arribada
d’un aire nou imprescindible per a ventilar
una administració clientelar dissenyada a
mida dels anteriors gestors. Des d’aleshores,
en resposta a una allau de compromisos,
substanciats a colp de titular de premsa,
tothom s’ha llançat a destil·lar eufòries
davant els mitjans de comunicació i així, en

tornar de l’estiu, ens hem trobat la criatura
convalescent d’èxit.
Tanmateix, per al personal educador
d’educació especial, educació infantil
i fisioterapeuta de centres educatius,
malauradament, poc més de sis mesos
han sigut temps suficient per a fer bons els
“genovesos” desnonats de l’administració
educativa. I així, enguany, en començar un
nou curs escolar, ens hem trobat amb el
caos de sempre i, a més, amb una decepció
immensa que ningú no s’esperava.
Durant aquest temps ens hem trobat amb
un projecte experimental per a desvertebrar
el primer cicle d’educació infanti, en què han
incorporat un personal al qual se li exigeix
un requisit de titulació que no es correspon
amb la classificació ni amb la retribució del
lloc de treball que han d’ocupar. I, a més,
s’ha fet sense ni tan sols comunicar-ho a la
representació legal d’aquest personal.
A més a més, també hem hagut d’assistir
amb estupor al tancredisme de la Direcció
Territorial d’Educació de València davant
una providència de la Inspecció de Treball,
en resposta a la denúncia d’Intersindical, en

la qual s’assenyalaven els greus efectes sobre
la salut d’aquest personal per l’incompliment
continuat i generalitzat de la normativa
vigent respecte a la distribució de la jornada.
Però molt més greu és el fet que
la primera intervenció de la direcció
territorial en aquesta qüestió ha sigut
per a donar el vistiplau a unes pràctiques
i unes interpretacions que no sols
constitueixen un menyspreu intolerable de
la normativa vigent i dels drets laborals de
les treballadores i treballadors, sinó que
atempten directament contra la dignitat de
les persones.
I no podem entendre de cap manera
aquesta resistència aferrissada a aplicar una
normativa pròpia, tot i que no ens trobem
davant una actuació revolucionària de la
Conselleria d’Educació, que s’ha llançat a
elaborar unes instruccions “bolivarianes”
amb les quals s’incita a l’expropiació dels
claustres i la socialització de l’avaluació. De
fet, no s’ha anat més enllà de regular drets
laborals del segle XIX, atés que garanteix
una pausa per a dinar a treballadores i
treballadors que poden començar la seua

jornada abans de les huit del matí i acabar
després de les cinc de la vesprada.
Estic convençut que tot l’artifici
argumental desplegat respon a un intent
de maquillar, puix no aconsegueix amagarla, una realitat conceptual més trista i
perversa. Des de sempre i de manera massa
generalitzada, aquests col·lectius han sigut
marcats amb l’estigma de la subsidiarietat.
I és per això que mai no s’ha produït la seua
integració plena a la Conselleria d’Educació,
ni se’ls ha tractat com a personal públic
de la Generalitat valenciana de ple dret.
Més prompte han sigut considerades i
considerats com les “xiques de servir”, que
estan als centres educatius per a fer tot allò
que mane l’amo.
I molt més trist resulta el fet que aquesta
concepció estratificada i piramidal de les
relacions humanes i laborals constitueix,
des del corporativisme més pudent, una
traïció absoluta a l’herència d’un país que
en un temps va ser una república de mestres
defensada per un exèrcit de poetes.
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Intersindical Salut signa
el pla d’igualtat de la
Conselleria de Sanitat
Dóna suport al pacte de legislatura per la reducció de la
temporalitat en l’ocupació

N

o podem negar l’evidència que, certament, algunes coses han canviat. Ni totes
les que ens agradarien, ni totes les que necessita el personal que treballa cada dia en la
sanitat valenciana. Però alguna cosa va enllumenant un nou marc de treball en l’administració sanitària valenciana.
Durant el primer trimestre d’enguany, Intersindical Salut ha participat activament en
l’adopció d’acords de bastant transcendència
i que destaquen per damunt de la resta: la
signatura del pla d’igualtat de la Conselleria
de Sanitat i el pacte de legislatura per la reducció de la temporalitat en l’ocupació del
personal de les institucions sanitàries valencianes.
La signatura, el passat 4 de març, de l’acord
pel qual s’aprova el primer pla d’igualtat de
Sanitat constitueix, sense cap dubte, una fita
històrica, tant pel que fa a les capacitats de
negociació de l’administració i els representants sindicals, com per l’avanç qualitatiu que
suposa en l’aplicació efectiva de mesures per
a la igualtat real entre homes i dones en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat.
Aquest pla representa l’eix sobre el qual
la Conselleria de Sanitat ha d’impulsar totes

Es pretén disminuir
l’índex d’ocupació
temporal i promoure
alhora una major
estabilitat de les plantilles

les mesures necessàries per a l’eradicació de
la discriminació per raó de sexe en l’àmbit
del personal que forma part del seu cos de recursos humans. El pla incorpora mesures per
a eliminar la discriminació en els sistemes
d’accés a l’ocupació, la promoció, la formació, les retribucions i l’ordenació dels temps
de treball per afavorir, en termes d’igualtat, la
conciliació laboral, personal i familiar entre
homes i dones, la salut laboral, l’orientació
sexual, i la identitat de gènere i la prevenció
de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó
de gènere.

Després de la realització d’una exhaustiva
anàlisi de les dades sobre gènere que aporta el
sistema de base de dades del registre de personal (CIRO), veiem que aquest pla conté nou
objectius concrets i un total de 78 mesures a desenvolupar per aconseguir-los, així com una comissió d’avaluació i seguiment de què formaran
part els sindicats presents en la Mesa Sectorial
de Sanitat.
El segon gran acord que Intersindical Salut
destaca en el marc de la negociació col·lectiva
en la Mesa Sectorial de Sanitat és un pacte de
legislatura per a la reducció de la temporalitat
en l’ocupació. Aquest pacte, que es va signar el
passat 14 de març, pretén aconseguir disminuir
l’índex d’ocupació temporal en la sanitat valenciana i promoure alhora una major estabilitat
de les plantilles de personal. Aquest compromís suposarà que les oposicions de 2016-2019
s’elaboraran amb la intenció de revertir la taxa
de temporalitat existent en les plantilles de la
Conselleria de Sanitat.

DONA

Celia Juan
Abenoza, premi
Angie Simonis
2016 a la Igualtat/
Diversitat
El Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, Diversitat i la Universitat
d’Alacant han atorgat el premi a la nostra
companya de STAS-Iv “per donar suport a
pares i mares de fills i filles LGTBI, viure amb
orgull la diversitat afectivosexual, ser mare
còmplice per a tot el col·lectiu a la província d’Alacant i ser una lluitadora incansable
promovent els valors de la solidaritat, respecte i tolerància”.
El premi, homenatge a l’activista
morta Angie Simonis, expresidenta del
col·lectiu LGTBI, pretén reconéixer la
trajectòria de persones, entitats i institucions en la seua lluita en contra de la discriminació, en favor de la igualtat i pels
drets de les persones LGTBI.
Enguany els premis es lliuraran el
pròxim 21 de maig a Gitanes Feministes
per la Diversitat, a l’Associació Gaylespol
(Policies LGTB) i a Celia Juan, de pares
i mares de fills LGTB (AMPGYL). Així
mateix en aquesta tercera edició s’ha decidit atorgar un premi especial pòstum a
Pedro Zerolo, Shangai Lilí i Lyssa Silva,
assassinada a Alacant en juliol de 2015.
Aquest premi a la nostra companya
Celia Juan és un merescut reconeixement al seu treball i activisme en favor
dels drets de les persones LGTBI. Enhorabona!

STAS celebra el
III Congrés a Calp
S’acorda iniciar el Programa Pep Tur i Vives

E

ls dies 6, 7 i 8 de maig s’ha celebrat el III
Congrés del Sindicat de Treballadores i
Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics (STAS) a la ciutat de Calp.
Delegades i delegats aplegats de diferents
sectors i territoris del país han treballat de valent durant tres intenses jornades per a vertebrar les línies d’acció sindical de l’organització,
que ens han de servir per a revertir els efectes
de les retallades dels últims anys i per a impulsar el creixement dels serveis públics.
Però, a més, aquests dies també ens han
oferit joioses retrobades, agermanaments
novells i l’enyor immens d’estimadíssimes
companyes i companys. A l’atzar hem d’agrair
el fet d’haver-nos portat a la Marina Alta per
al primer congrés en què no podríem gaudir
de la presència física i el verb ingovernable
del nostre company, amic i mestre, Pep Tur.
Tot just per això, per trobar-nos a casa seua,
ha estat present a tots els parlaments, des de
la inauguració fins a la cloenda, i potser per
haver-nos reunit en aquesta terra que ens
va regalar un fill irrepetible, al camí que ara

encetem i als fruits que collirem hi veurem
sempre la mà del vell amic.
D’aquest congrés, cal assenyalar la profunda renovació del Secretariat Nacional, amb la
qual va consolidant-se un canvi generacional
imprescindible. A més, amb una composició paritària, apostem per un repartiment de
responsabilitats compromés en les polítiques
d’igualtat i allunyat de certs estereotips del
sindicalisme.
D’altra banda, convé destacar la posada en
marxa de la Caixa de Resistència i Solidaritat
de STAS-Iv, amb la qual hem aconseguit donar-li forma a una aspiració històrica de l’organització. Una fita històrica, tret d’identitat
fonamental del sindicalisme de classe, i una
declaració contundent del compromís indestructible d’aquesta organització en la defensa
de les treballadores i treballadors.
Així mateix, s’ha acordat iniciar el Programa Pep Tur i Vives, una acció formativa
permanent per a persones delegades d’Intersindical. La formació de les persones permanents sindicals ha de ser un objectiu prioritari

Nou secretariat nacional de STAS, triat en el III Congrés

de l’organització per a garantir l’acció sindical
que necessita i es mereix tant la nostra afiliació com el conjunt de les treballadores i treballadors. Però, a més, per coherència amb
l’opció de sindicalisme de país que volem representar, considerem que cal implementar
accions formatives específiques per a millorar
el perfil lingüístic de les persones que posen
veu al missatge del Sindicat en els centres de
treball, si més no, pel fet que un dels trets
d’identitat més vulnerable, més maltractat i
més colonitzat és la nostra llengua.

Cal destacar la profunda
renovació del Secretariat
Nacional, amb la qual
va consolidant-se un
canvi generacional
imprescindible
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INDÚSTRIA I SERVEIS

Precarietat en l’ocupació,
desigualtat social i pobresa

La precarietat en l’ocupació no ha parat de créixer des del començament de la crisi

INTERSINDICAL

L

a precarietat en l’ocupació no ha parat de
créixer des del començament de la crisi.
En 2015, els contractes de treball temporals van assolir la xifra de 17.070.000 del total
de treballadores i treballadors censats, malgrat que el nivell d’ocupació, ara, és molt menor (17,9 milions), que el nombre d’ocupacions
que hi havia abans de la crisi (20,6 milions).
Els contractes temporals, junt amb els de
temps parcial, van assolir un nou rècord, situant-se en 17,07 milions; els contractes per hores
van ser 6,4 milions, d’aquests 5,7 milions eren
alhora temporals. Com es veu, la precarització
en l’ocupació no ha parat de créixer. Segons les
dades sobre contractació que ofereix el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la durada
mitjana dels contractes ha baixat de 79 dies
de mitjana en 2006 a 53,4 dies de mitjana en
2015.
Segons l’opinió del govern, el mercat laboral
ha començat a recuperar-se, després de més de
set anys d’afonament. En aquest temps, s’ha
creat menys d’un terç de l’ocupació que es destrueix des que va començar la crisi. No obstant
això, paradoxalment!, el nombre de contractes
que se signen ha crescut de forma creixent, tot
i que la durada dels contractes s’ha reduït cada
vegada més. Els 18,6 milions de contractes signats en 2015, inclosos els 1,5 milions de contractes indefinits, suposen un 11% més que
l’any 2014, i solament 45.000 menys dels contractes signats en 2007. És a dir, augmenta el
nombre de contractes que se signen i augmenta de manera alarmant la temporalitat i amb
aquesta la precarietat en l’ocupació.

tipus de contracte provoca que molta gent, figurant i tot com a treballadors amb ocupació,
visca en els llindars de la pobresa.

L’ATUR COM A INDICADOR DE
POBRESA
Segons les dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al març, en el conjunt
d’Espanya, el nombre de persones aturades es va
situar en 4.094.770. Aquesta dada reflecteix una
lleugera millora si ho comparem amb les dades de
mesos anteriors, i sembla que vol apuntar cap a
una lleugera millora en el creixement de l’activitat
industrial, sobretot en el sector serveis.

2008

2009

45%

55%

Reben algun
tipus d’ajuda

No reben
cap ajuda

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Contractes totals

18,6

16,6

14

14,4

14,4

13,8

14,8

16,7

18,6

Contractes temporals

16,4

14,7

12,7

13,2

13,3

12,7

13,7

15,4

17,07

Contractes parcials

4,3

4,1

3,8

4,1

4,3

4,6

5,1

5,8

6,5

% Cont. temporals

88

89

91

91

92

92

92

92

92

% Cont. parcials

23

25

27

29

30

33

35

35

35

Les dades en milions de contractes.

Les dades que ens ofereix el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social ens diuen que
ha descendit la durada mitjana dels contractes
signats i han augmentat els de menor durada.
Els contractes amb una durada de menys de
set dies suposen el 25% del total dels signats.
L’increment quant al nombre de contractes signats l’origina una major rotació sobre
un mateix lloc de treball. Abans de la crisi,
en la indústria, un contracte temporal durava
de mitjana, 6 mesos; ara, la durada mitjana
és de 2 mesos. Això vol dir que en 2007, per
a cobrir un lloc de treball no estructural es
necessitaven dos contractes a l’any, en canvi
ara, per al mateix lloc de treball, se signen sis
contractes.
La temporalitat en l’ocupació és un dels factors determinants en la precarietat en l’ocupació. Amb uns índexs de temporalitat tan grans,
no pot haver-hi qualitat de vida, perquè aquest

EVOLUCIÓ DE L’ATUR DE 2012 -2016

Al País Valencià, el nombre d’aturats i aturades ascendeix a 461.664, dels quals 230.572
corresponen a la província de València, 180.706
a la província d’Alacant i 50.626 corresponen a
la província de Castelló. Les dades ens diuen que
del total del País, 204.197 són homes i 257.467
són dones. Quant a l’edat, 32.679 inscrits són
menors de 25 anys, dels quals 17.419 són homes
i 15.260 són dones. Per sectors, la desocupació
es reparteix de la següent manera:
nn
nAl sector serveis corresponen 300.852
persones inscrites.
nn
nAl sector industrial corresponen 67.403
persones inscrites.
nn
nAl sector construcció corresponen 45.611
persones inscrites.
nn
nAl sector agrícola corresponen 18.399
persones inscrites.
nn
nAl col·lectiu sense ocupació anterior corresponen 29.399 persones inscrites.

AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL

ANY

NRE. D’ATURATS/ADES

ANY

NRE. D’AFILIATS

2.012

4.750.867

2.012

16,89

2.013

5.035.243

2.013

16,17

2.014

4.795.866

2.014

16,27

2.015

4.451.939

2.015

16,83

2.016

4.694.770

2.016

17,30

* Es pren com a referència març. Les xifres de la Seguretat Social estan en milions.

1r trimestre 2016

NRE. D’ATURATS/ADES

NRE. D’ATURATS/ ADES

* Dades d’abril de 2016 (EPA)

A l’Estat

Al País Valencià

Abril 2016

4.991.400

529.000

Cobertura per desocupació

EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES SIGNATS ANUALMENT
2007

ÚLTIMES DADES DE L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA

EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL EN L’ÚLTIM ANY (DADES SEPE)
Mes

A l’estat

Al País Valencià

Març

4.451.939

510.616

Abril

4.333.016

502.532

Maig

4.215.031

488.371

Juny

4.120.304

481.623

Juliol

4.046.276

473.880

Agost

4.067.955

481.494

Setembre

4.094.042

483.732

Octubre

4.176.369

476.842

Novembre

4.149.298

467.035

Desembre

4.093.508

461.990

Gener

4.150.755

468.921

Febrer

4.152.986

469.301

Març

4.094.770

461.664

Abril

4.011.171

458.278

Crida poderosament l’atenció el nombre
d’inscrits en el sector de serveis, si ho comparem amb la resta dels altres sectors.
Si ens detenim a analitzar els contractes
realitzats, ens aporten la següent informació:
nn
nA l’estat es van signar 1.508.881 contractes. Dels contractes signats, solament
150.726, un 10% del total, van ser de caràcter indefinit, la resta són contractes temporals i de jornades parcials; és a dir, d’unes
quantes hores. Solament el 5,6 % del total
dels contractes signats són fixos i de jornada
completa. El 90% de la nova contractació
són contractes temporals. Aquesta varietat
de contractes temporals i a temps parcial
sense ser desitjats, fa que la cotització a la
Seguretat Social disminuïsca, siga molt baixa, i es done la paradoxa que augmentant el
nombre d’afiliats, disminuïsca la quantitat
total recaptada.
nn
nAl País Valencià es van signar 144.905
contractes, dels quals 79.309 es van signar a València, 49.091 a Alacant i 16.505
a Castelló. Dels contractes signats en tot
el país, 14.671 van ser indefinits i 130.234,
temporals.
El lleuger increment sobre el nombre dels
contractes signats, està motivat per un increment de l’ocupació estacional, que difícilment
se sosté en el temps, i que confirma que no
es crea ocupació, que es reparteix de manera
precària la mateixa ocupació que ja existia, fet
que confirma la dura realitat: són xifres insos-

tenibles que provoquen la desigualtat social i
consoliden la pobresa laboral, i que l’atur és
un problema estructural que requereix un nou
plantejament quant a polítiques actives d’ocupació noves, innovadores, que generen ocupa-

Abans de la crisi, en la
indústria, un contracte
temporal durava de
mitjana 6 mesos; ara, la
durada mitjana és de 2
mesos

El nombre de contractes que
se signen ha crescut de forma
creixent, tot i que la durada
dels contractes s’ha reduït
cada vegada més
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ció estable i de qualitat, i que col·laboren a superar la situació en què vivim. Una altra dada
rellevant és la cobertura d’ajudes a la població
desocupada. La cobertura per desocupació
cau al 54,76%, és a dir, de cada 100 aturades i
aturats, només 55 reben algun tipus d’ajuda, i
45 no en reben cap. És la pitjor xifra de tot el
segle. La gestió del fons pressupostat per a les
prestacions per desocupació arriba a ser insostenible. Sols s’utilitzen el 15% dels diners
pressupostats, de la resta, no se sap què se’n
fa, i de necessitats que no en reben per motius
burocràtics, n’hi ha massa. En l’últim any, ha
disminuït en 1% el nombre beneficiaris que
en rebien, i en el mateix període, la mitjana
per prestació ha augmentat només 0,90€ per
mes, de manera que ha passat de 819€ mensuals/aturat, a 819,90€. Això posa de manifest
la poca sensibilitat d’aquest govern envers els
aturats i aturades. És a dir, la seua línia d’actuació és continuar destruint protecció social,
i tot per la seua nefasta gestió.

La devaluació dels salaris ha sigut l’estratègia central del pla d’ajust d’aquest govern
sobre l’economia espanyola. La devaluació
del mercat de treball s’ha convertit en l’instrument “bàsic” que s’ha usat per a millorar la
competitivitat, davant la impossibilitat de devaluar la moneda. La devaluació del mercat de
treball s’ha centrat a abaixar el nivell de vida

Precarietat del mercat
de treball

34%

Cobren menys
del SMI

TREBALL I SALARI
Més de 5.700.000 treballadors i treballadores
cobren menys de 665€ al mes per treball, és a
dir, no arriben a cobrar el salari mínim interprofessional (SMI) barat a una jornada laboral
de huit hores al dia.
Un terç dels assalariats, el 34% segons les
xifres que aporta l’Agència Tributària, cobra
menys de l’SMI, la qual cosa confirma el grau
de precarietat del mercat de treball. La quantitat de treballadors i treballadores que tenen
dificultats econòmiques per a arribar al final
de mes, fins i tot tenint una ocupació, és molt
superior a la mitjana europea, i fa que una
gran part dels treballadors i treballadores que
tenen ocupació puguen considerar-se pobres.
Tindre un treball no sempre garanteix una
vida digna.

* (SMI) Salari mínim interprofessional

de la majoria dels treballadors i treballadores
reduint els ingressos, sobretot, dels sectors que
tenien una retribució pitjor. Sobre el salari
s’han centrat les mesures més restrictives que
ha posat en marxa aquest govern per superar
la crisi. La devaluació salarial ha recaigut de
manera especial en els nivells de salaris més
baixos, i a tots aquells que han hagut de canviar d’ocupació, i que s’han vist afectats per les
desvinculacions dels convenis, recurs que ha
estat fent servir l’empresariat per a remodelar
les plantilles.
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Distribució de persones assalariats/des per trams d’ingressos
Nre. d’assalariats

Salari anual

Salari mensual

5.752.040

Menys de 9.034,20

Menys de 645,30

2.109.804

De 9.034,20 a 13.561,20

De 645,30 a 967,34

1.916.641

De 13.561,20 a 18.068,40

De 967,34 a 1.290,60

2.224.493

De 18.068,40 a 22.585,50

D’1.290,60 a 1.613,25

1.762.320

De 22.585,50 a 27.102,60

D’1.613,25 a 1.935,90

1.250.515

De 27.102,60 a 31.619,90

D’1.935,90 a 2.258,55

984.453

De 31.619,90 a 36.136,80

De 2.258,55 a 2.581,20

760.957

De 36.136,80 a 40.654,90

De 2.581,20 a 2.903,85

556.891

De 40.654,90 a 45.171,00

De 2.903,85 a 3.226,50

356.983

De 45.171,00 a 67.757,00

De 3.226,50 a 4.839,79

* El salari anual està calculat sobre 14 pagues.

Les dades aportades per l’Agència Tributària són les referides a l’any 2013 (les últimes
dades publicades), en què ens diu que enguany
hi havia 16,6 milions de treballadors i treballadores per compte d’altri i que, d’ells, 7,73
milions cobraven un sou de menys de 1.000
€ al mes, i 5,7 milions no arribava a 645,30 €.
Encara que les dades no són molt actuals
(les dades de 2014 i 2015 no s’han publicat encara), la situació no ha millorat, més prompte
a l’inrevés, amb el temps ha anat empitjorant,
atés que molts dels qui en aquell temps cobrava alguna ajuda, han deixat de cobraven en
esgotar els terminis a què tenien dret.
Fa poc, el president del govern, en declaracions als mitjans de comunicació, deia que
molt poques persones viuen amb l’SMI (l’SMI
en 2016 és de 655,20€), però les dades que ens
aporta l’Agència Tributària no li donen la raó,
sinó més prompte al contrari: que fins i tot tenint un treball molta gent està en el llindar de
la pobresa.

La devaluació del mercat
de treball s’ha centrat
a abaixar el nivell
de vida de la majoria
dels treballadors i
treballadores reduint els
ingressos, sobretot, dels
sectors que tenien una
retribució pitjor

Intersindical Valenciana sobre la situació
del sector públic empresarial
El Sindicat exigeix una negociació real amb transparència i participació de totes les
parts afectades

D

avant les informacions que estan eixint
en diversos mitjans de comunicació
sobre la situació del sector públic empresarial, Intersindical Valenciana vol manifestar la seua posició i exigir al Consell una
negociació real amb transparència i la participació de totes les parts afectades. Aquests
dies estem assistint a rodes de premsa o declaracions dels màxims responsables del Consell
de la Generalitat valenciana on es parla de la
situació del sector públic empresarial i del seu
futur però en cap moment s’ha obert un procés
de negociació amb la representació legal de les
treballadores i treballadors del sector.
El responsables polítics han parlat de la
seua reestructuració, de la mala gestió de
l’anterior govern, dels sobrecostos i dels diners
malbaratats, de fer una auditoria de les empreses... Doncs bé, des de la Intersindical Valenciana exigim aquesta auditoria de la gestió
del conjunt de les empreses públiques, una
auditoria des de l’any 1983, any en què es van
fer les primeres eleccions autonòmiques valencianes, per esbrinar com s’han gestionat els
diners de les valencianes i valencians, i depurar els responsabilitats polítiques. El Sindicat

coincideix amb el nou govern en què cal que totes les directives i directius que han tingut
tot el pes de la llei caiga sobre els responsables a veure amb la gestió de les empreses públipolítics, directius de les empreses i membres ques durant els períodes anteriors i nomenar
dels consells d’administració i que, aquests, altres persones tenint en compte els principis
tornen els diners de la corrupció. La millor d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
La política de “criminalització”, de posar
forma de fer-ho és a través d’una auditoria
el focus sobre la plantilla
ciutadana del deute i de
de les empreses públiques
la gestió de les empreses
que porte als tribunals
Intersindical Valenciana és una cantarella que hem
sentit en anteriors ocade justícia les persones
recorda al govern que
que ha servit per a
responsables.
l’àmbit de negociació de sions
desviar l’atenció de l’opiD’altra banda, el Sinles empreses del sector nió pública. El Sindicat,
dicat considera que rescom a representant de les
ponsabilitzar de l’actual
públic són els comités
treballadores i treballasituació de les empreses
d’empresa de cada una
dors, recorda que ha critipúbliques la plantilla, les
de les entitats
cat, durant els anys de goseues condicions labovern del PP, sovint a soles,
rals i salarials, és injust,
sense obtindre el suport
a més d’errar en l’anàlisi.
de partits polítics, la gesLa plantilla no és la responsable de les despeses ni de la gestió. Els tió d’empreses com CIEGSA, IMELSA, RTVV,
responsables han sigut els equips directius i els VAERSA... i també ha denunciat nombrosos
consells d’administració de les empreses que casos de presumpta corrupció o de contractahan estat al servei dels interessos de l’anterior cions irregulars. Ara bé, generalitzar-los a tota
govern, no de l’interés general. Per això, el nou la plantilla de les empreses públiques és inadgovern de la Generalitat faria bé de destituir missible i intolerable, ja que aquesta va acudir,

en la majoria de casos, a convocatòries públiques i va haver de superar les proves que se li
van sol·licitar per a accedir als llocs de treball.
A més, la immensa majoria dels treballadors i
treballadores d’aquestes empreses, fa anys que
van cada dia a la faena i compleixen les seues
obligacions amb correcció i professionalitat.
Per acabar, Intersindical Valenciana recorda al govern que l’àmbit de negociació de
les empreses del sector públic són els comités
d’empresa de cada una de les entitats i que el
Sindicat té representació en la majoria de les
empreses. En aquest sentit, fa una crida a la
responsabilitat, a obrir un veritable procés de
negociació i a posar fi a la contínua “criminalització” de la plantilla que no és, ni ha sigut,
la responsable de la gestió de les empreses.
Encara més, aquesta i determinats sindicats,
com ara Intersindical Valenciana, sempre hem
estat al capdavant de les denúncies contra l’ús
indegut dels diners de les valencianes i valencians.
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A CASA NOSTRA

Intersindical dóna un nou impuls
a la seua estructura a Alacant
El Sindicat coordinarà i optimitzarà la política sindical i sociopolítica
a les comarques d’Alacant

Representants sindicals dels diversos sectors i de totes les comarques alacantines

I

ntersindical Valenciana ha mantingut una
reunió de coordinació a les comarques
d’Alacant. En aquesta reunió, que ha tingut lloc a la seu de STEPV d’Alacant, han
participat 30 representants sindicals de
tots els sectors on té implantació el Sin-

dicat -ensenyament, salut, administració
local i autonòmica, correus, transport ferroviari, empreses privades…- i de totes les
comarques.
En aquesta reunió s’ha analitzat la situació
social, laboral i econòmica de les comarques del

Sud, del País Valencià i de l’Estat. Una situació
complicada per a les treballadores i treballadors, les persones aturades i pensionistes, la
gent jove, les dones o les persones nouvingudes
per les polítiques antisocials que s’han aplicat al
llarg de molts anys i que encara continua aplicant el govern espanyol. Per al Sindicat, calen
altres polítiques que afavoresquen la majoria
de la població i que suposen una millora en les
condicions laborals i socials de les treballadores
i treballadors.
Per altra part, s’ha acordat que, per coordinar i optimitzar la política sindical i sociopolítica de la Intersindical Valenciana a les
comarques d’Alacant, es constituirà una coordinadora intersindical que integrarà tots els
sindicats de la Intersindical Valenciana que
hi tenen presència: Sindicat Ferroviari (SF),
Intersindical Salut, Sindicat de Treballadores
i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Sindicat de Treballadores i
Treballadors de les Administracions i Serveis
Públics (STAS) i Sindicat de Treballadores i
Treballadors de la Indústria, Comerç i Serveis
(STICS).
La constitució d’aquesta estructura sindical

MARXES DE LA DIGNITAT

Les Marxes de la Dignitat tornen
als carrers el 28 de maig
Pa, treball, sostre i dignitat contra les polítiques d’austeritat i el
pagament del deute

A

mb la convocatòria de mobilitzacions en
tots els territoris i nacions de l’estat, les
Marxes de la Dignitat tornen als carrers el 28
de maig per reivindicar “Pa, treball, sostre i
dignitat contra les polítiques d’austeritat i el
pagament del deute”.
Per a les Marxes de la Dignitat, ens trobem
en un context de crisi del règim i del seu model productiu i davant d’una situació concreta
de gran inestabilitat política, fruit d’un parlament amb greus dificultats de governabilitat.
Ara bé, en l’actual conjuntura es planteja que
es pot forçar una eixida favorable per als interessos de la majoria social dels nostres pobles.
Aquest context d’inestabilitat política i institucional (tant a escala estatal com a escala
internacional), és el caldo de cultiu ideal per
a recuperar la mobilització, i recordar que les
Marxes de la Dignitat han contribuït significativament en l’aprofundiment d’aquesta crisi
del règim.
La regeneració o la recomposició del règim és possible, “opció que no podem permetre”, -manifesten des del moviment 22M-,
que alhora planteja que cal reflexionar sobre
el desplaçament parcial de les il·lusions a la
via electoral, “som conscients de les limitacions de la lluita institucional si no hi ha lluita
popular, que és l’autèntic motor dels canvis”.
Més enllà de l’escenari polític possible en l’estat, les necessitats són les mateixes, així com

la vigència de les nostres reivindicacions. La
lluita popular es fa indispensable, i l’eina de
les Marxes és útil per a unificar les lluites, per
a arrossegar sectors cap a posicions de ruptura, per a crear poder
popular i canalitzar
les ànsies de canvi,
així com per a deslegitimitzar encara
més les estructures
del bipartidisme
polític.
Per a les Marxes
de la Dignitat, independentment dels
pactes i de la conformació del nou
govern, així com del
calendari electoral,
és el moment per a
plantejar des de les
Marxes, com a espai de confluència
social, sindical i política, una ofensiva
política que avance
en la desobediència
i que desemboque en un gran moviment que
incidisca més que mai en la ruptura amb el
règim del 78 i amb els governs de la troica,
i per això fa una crida a la resta de col·lec-

tius i organitzacions socials i polítiques que
coincideixen amb el programa de les Marxes
a sumar-se a aquestes mobilitzacions.
Per aquesta raó, en les reunions del 31 de
gener i del 2 d’abril,
la Coordinadora
Estatal de les Marxes de la Dignitat
va acordar la convocatòria d’una
gran mobilització
d e s c e n t ra l i t z a d a
per al 28 de maig, i
a la tardor, la convocatòria conjunta
d’una acció centralitzada a Madrid
–sense data encara–, i plantejar noves formes d’acció.
Alhora la Coordinadora Estatal va
considerar de plena
vigència el manifest estatal davant
la persistència de
la situació de retallades de drets i llibertats, compatible amb la
necessitat d’actualitzar-lo.
Finalment, davant d’un context de govern
en funcions, tenint en compte que el parla-

pretén ampliar la implantació de la Intersindical Valenciana a Alacant per ser una alternativa real al sindicalisme alternatiu, com ja
passa a l’ensenyament o la sanitat. La propera
reunió de coordinació serà el 26 de maig.
També s’ha acordat participar activament
en les manifestacions del Primer de Maig a
ciutats com Alcoi, Elx o Alacant, en les accions convocades per les Marxes de la Dignitat
i en les que s’estan preparant per denunciar
l’acord Unió Europea – Turquia.

Es constituirà
una coordinadora
intersindical a Alacant

ment en aquests moments pot legislar, i que
hi ha una àmplia configuració de forces que
es podrien qualificar de no immobilistes,
aquesta situació atorga un marge d’actuació
a la majoria social i a les Marxes de la Dignitat
a l’hora d’exigir certes mesures immediates o
qüestions de programa progressista, com ara
la derogació de la llei mordassa, amnistia social el més àmplia possible, reformes laborals
a favor de la classe obrera, etc.
En aquesta línia, el moviment 22M considera necessari plantejar les reivindicacions
amb reflexions de màxims en clau constituent o elements polítics centrals, com la relació amb el pagament del deute il·legítim, la
sobirania dels pobles, etc., que facen possible
el desenvolupament dels objectius socials
i de les reivindicacions populars trepitjats
pel règim del 78; i dotar les seues propostes
de discurs, incidint en un decàleg d’exigències temàtiques, com ara OTAN, dret a una
vida digna, pressupostos militars, repressió,
drets humans, reivindicacions sindicals, dret
a decidir, feminisme, habitatge, etc., que desenvolupe les reivindicacions del moviment
des dels paràmetres d’una majoria social que
lluita per transformar aquests espais, a més
de patir directament les conseqüències de les
polítiques de retallada i negació de drets.

La lluita popular es fa
indispensable, i l’eina de
les Marxes és útil per a
unificar les lluites
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ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

La dansa i la música com a arrels
d’una identitat cultural
Projecte INJUVE en marxa

D

ins de la diversitat dels projectes europeus
2015, en una convocatòria en concret dirigida a la joventut, l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella com a coordinador
del projecte en consorci amb els socis Associazione Darsena Teranga (Reggio Calabria),
Associació Les Folies (Carcaixent) i el Liceo
Artistico Mattia Preti-A. Frangipane (Reggio
Calabria), del 30 de març al 6 d’abril amb un
grup de 20 joves, 2 professors i 2 professores
de música i dansa tradicional valenciana, han
fet una mobilitat d’intercanvi a Reggio Calabria (Itàlia).
En aquesta mobilitat, els 40 joves participants entre italians (de la regió esmentada) i valencians (de les localitats d’Algemesí,
Carcaixent, Carlet, etc.) i el seu professorat
acompanyant han realitzat tallers diversos
per intercanviar idiomes, coneixements culturals, musicals i de dansa autòctons propis
dels dos territoris participants, així com costums, gastronomia, etc.
El passat dia 20 d’abril, va tindre lloc a
la seu de la Intersindical Valenciana la reunió preparatòria entre tots els membres del
consorci: Massimiliano Strati, per Darsena
Teranga; Ernando Zannino, jove participant
en el projecte; Juan Pablo Valero, per Les Folies; Maria Rita De Matteis, pel Liceo Mattia
Preti; i Maria Montiel Roca i Robert Rey, per
ESFMB, per analitzar la primera mobilitat i
preparar l’agenda de la segona mobilitat.
Del 10 al 17 de maig, els 20 alumnes d’Itàlia participants en el projecte realitzaran la
segona mobilitat d’intercanvi per continuar
amb els tallers de música i dansa i conviure

amb el nostre alumnat, ja que l’intercanvi es
fa igualment amb les famílies de l’alumnat
que en les dues mobilitats els acullen.
Així, aprofitarem per a mostrar-los les
nostres meravelles turístiques i donar-los a
conéixer la nostra cuina i costums, mentre
continuen amb els tallers d’intercanvi de música i dansa autòctones.
Per acabar, es realitzarà un acte final d’integració al voltant de la música i la dansa, on
es posarà en pràctica tot el que han aprés en
el procés d’intercanvi els dos grups de participants.

40 joves participants
entre italians i valencians,
i el seu professorat
acompanyant han realitzat
tallers diversos per
intercanviar idiomes,
coneixements culturals,
musicals i de dansa
autòctons, així com
costums i gastronomia

Visita preparatòria del projecte INJUVE

L’alumnat participant a Reggio Calabria

Projectes eramus+ In To Generation

E

ls passats 6 i 7 d’abril es va celebrar la
V Trobada del Projecte “InTo Generation 2014-1-TR01-KA204-013399”,
a Berlín (Alemanya), en què han participat els sis socis membres dels cinc
països que formen el consorci: Alemanya, Bulgària, l’Estat espanyol, Grècia
i Turquia.
En aquesta ocasió s’ has fassolit els ob-

jectius dels mòduls del curs que es realitza per a les micropimes familiars i persones autònomes del territori valencià.
Així mateix s’ ha finalitzat l’aplicació per a
Android que és gratuïta en Play Store i en
la web del projecte www.into-generation.
eu, perquè qualsevol persona interessada
puga realitzar el curs d’aquesta manera.
Comença, per tant, el pla pilot, en què
participaran 30 micropimes i persones
autònomes per país, i que comptarà amb
un mínim de 200 participants entre tots
els socis del consorci.

En la trobada també s’ ha determinat
el contingut de la conferència final del
projecte a realitzar el proper mes de juny
a Ankara. Aquesta estarà presidida pel
soci coordinador del projecte Seyhan Firat Gazi University i hi intervindran una
dona de cada un dels socis del consorci
(Beatriu Cardona, STEPV-IV, per l’Estat
espanyol ; Izabella Witkowska BERLINK,
per Alemanya; Özüm Akdere, per Turquia;
Despina Kanellopoulou E-COMPASS per
Grècia; Vasilka Sabena INTERPROJECTS
per Bulgària), per donar explicació de
cada una de les parts del desenvolupament del projecte i els resultats obtinguts.
També cal destacar la participació d’altres
membres del projecte, representants polítics i el ministre d’economia de Turquia.

Els socis de la V Trobada del projecte InTo Generation a Berlín
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ACTUALITAT

Intersindical Valenciana
reivindica una Llei per
la Igualtat Lingüística
Cal impulsar l’ús social i la normalització de la nostra
llengua
INTERSINDICAL
ntersindical Valenciana demana al Consell de la Generalitat valenciana, al president i grups parlamentaris de les Corts valencianes i partits polítics valencians que
promulguen una llei d’igualtat lingüística.
El Sindicat els ha enviat un document de
propostes per a aquesta llei
que consta de diversos apartats: administracions, funció
pública, ensenyament, salut,
mitjans de comunicació, relacions laborals i atenció a les
persones nouvingudes. Una
llei que dinamitze i impulse el canvi en les polítiques
lingüístiques dels anteriors
governs valencians i supose
un avanç real cap a la igualtat
lingüística.
Per al Sindicat, l’actual Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià és obsoleta, no ha donat els
resultats esperats i no garanteix els mateixos drets lingüístics per a tota la
ciutadania. Per això, vora deu mesos després
de la presa de possessió del nou govern valencià, la Intersindical Valenciana considera
que cal fer passos decidits i ferms en el procés
de normalització lingüística al País Valencià.
No és acceptable que, en més de nou mesos,

I

no s’haja avançat ni s’hagen produït els canvis legislatius que els nous temps i les noves
polítiques requereixen.
Per a Intersindical Valenciana, la nova
llei ha de tindre unes disposicions normatives clares que obliguen a garantir els drets

i els deures lingüístics de les valencianes i
valencians, amb els instruments, recursos
i pressupostos necessaris per a fer-los efectius, i amb uns objectius de normalitat ben
definits, tant en la seua concreció com en els
terminis de consecució. Ha de ser una llei
transformadora amb un pla d’acció verifi-

cable i no una declaració formal de bones
intencions, com s’ha fet fins ara.
En aquest sentit, per a Intersindical Valenciana, a més de la nova llei, també caldrà
modificar i desplegar normes que afecten diversos àmbits socials que tenen relació amb
l’ús social de la nostra llengua. En concret, àmbits
com les empreses i administracions públiques,
cultura, mitjans de comunicació, economia, relacions laborals... En aquestes
normes també s’hauria de
considerar l’establiment
del requisit lingüístic per
a l’accés a funció pública,
la reobertura de RTVV o la
necessitat d’un espai audiovisual compartit amb
altres territoris amb els
quals compartim llengua.
Finalment, Intersindical Valenciana troba que el Consell i els
partits polítics que li fan costat, haurien de
tindre com una de les seues prioritats, per
als propers mesos, la promulgació de la llei
d’igualtat lingüística i la posada en marxa de
mesures per impulsar l’ús social i la normalització de la nostra llengua.

La FOLC es
reuneix a
València
El secretariat de la Federació d’Organitzacions de la Llengua Catalana (FOLC) s’ha reunit, a la seu de la Intersindical Valenciana, a
València, per tractar sobre diversos assumptes de caràcter intern i per dissenyar les seues
actuacions per als mesos vinents. La FOLC
està composta per unes cinquanta associacions d’arreu dels territoris de parla catalana
que treballen per la defensa i la normalització
de la nostra llengua en tots els àmbits de la
societat.
En la reunió del secretariat, celebrada a la
ciutat de València, s’ha acordat impulsar i donar
suport a la campanya de la xarxa Enllaçats per la
Llengua a favor d’un espai audiovisual en català
per possibilitar mitjans de comunicació en català i la seua reciprocitat; exigir la implantació del
requisit lingüístic per a l’accés a les administracions públiques en aquells territoris on encara
no ho és; aprofundir en la coordinació de les
entitats que treballen per la normalització del
català o la dinamització de la campanya “Amics
de la FOLC”.
També s’ha fet un balanç positiu de les activitats realitzades al llarg dels darrers mesos,
com ara el cicle de conferències sobre el País
Valencià a Barcelona; les activitats sobre nova
immigració i escola o l’exposició itinerant “Una
llengua cap a la llibertat. Realitat i vitalitat de la
llengua catalana”.
La FOLC ha acordat tornar a reunir-se a la
ciutat de Perpinyà al juny per expressar el seu
suport a les entitats de la Catalunya Nord que
treballen per la recuperació del català i convocar
una assemblea general ordinària de les entitats
que en formen part el 10 de setembre a Barcelona.

DONA

Intersindical en les Jornades
de l’Organització de Dones
I

ntersindical Valenciana ha participat en les
Jornades Confederals de Formació amb el
lema “Les lluites feministes, motor de canvi” ,
celebrades en la localitat d’Alcalá de Henares
el 9 i 10 d’abril.
La delegació d’Intersindical ha estat formada per tretze dones del sector d’ensenyament,
administració local, sanitat i empresa privada,
que s’han trobat amb la resta de les seixanta dones participants dels diferents sindicats
territorials i sectorials de la Confederació Intersindical.
Després de l’acte d’inauguració, a càrrec de
la responsable confederal de l’Organització de
Dones, Mari Luz González Rodríguez, es va desenvolupar la primera ponència “Transitant el
feminisme, cròniques subjectives”, per Elvira
Siurana Zaragozá, una activista feminista de
llarga trajectòria i reconegut prestigi, que va
fer un recorregut en la història dels drets de les
dones a l’Estat espanyol i el feminisme des dels
seus orígens fins a l’actualitat. Va parlar de la
formació feminista, de les pioneres en la lluita, de les reaccions misògines, de les accions i
els assoliments aconseguits, fins a arribar a la
realitat actual.

En el debat es va fer una anàlisi del assoliments i les reculades, un balanç dels drets
aconseguits i es va lamentar que hui ens continuen assassinant per ser dones i que alguns
dels nostres drets estan en l’aire.
L’altra ponència, titulada “De la lluita transexual a la lluita transfeminista”, va
ser a càrrec de l’activista sindicalista Laura
Bugalho Sánchez, que ens va explicar la situació dels moviments transexuals a l’Estat Espanyol en aquest moment: com les
xarxes establides entre diferents col·lectius ha enfortit aquests moviments, la seua
confluència amb el feminisme donant lloc
al transfeminisme i la importància de les
organitzacions Chrysallis, de mares i pares
de xiquetes i xiquets trans que suposen un
punt d’inflexió de caràcter revolucionari,
abans somiat per les persones Trans majors,
que obri nous camins de lluita i amplifica
les nostres veus.
S’hi va debatre sobre la necessitat de
l’educació transversal i del fet que cal parlar
de justícia i no de tolerància, amb la qual
cosa va quedar clar que, malgrat els avanços,
encara queda molt a fer.

Quant als tallers, Rosa Márquez Teixó -experta en comunicació- va impartir el de “ComÚNICA (parlar en públic és fàcil i ho saps)”, en el qual
a partir d’una anàlisi sobre que és la comunicació
i dels diferents elements que hi intervenen - ens
va indicar estratègies per a parlar en públic i
evitar el sentiment de pànic que en ocasions ens
impedeix parlar adequadament.

Mariela Burgos Leguiza -Psicòloga experta
en gènere- va impartir el taller d’“Autoconeixement i Imatge Personal”, que ens va ajudar
a conéixer-nos millor a nosaltres mateixes des
d’una anàlisi interna de la nostra imatge pública, personal, individual i col·lectiva,i així
podem millorar l’autoestima i les relacions
personals, en guanyar en seguretat i apoderament.
Quant a les conclusions de les jornades, va
quedar palesa la necessitat de continuar la lluita
feminista i les aliances entre nosaltres davant
l’atac patriarcal i el rearmament del masclisme,
ja que cada vegada que aconseguim un assoliment, la reacció misògina és tremenda. És molt
el que si ha caminat, però el camí és llarg i queda molt encara per recórrer.

La delegació d’Intersindical Valenciana a les jornades
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És possible un món sense bancs?
Acte de presentació del llibre ¿Es posible un mundo sin bancos? La revolución
de las finanzas éticas y solidarias al Centre Cultural La Nau

E

l passat dilluns 15 de febrer, es va presentar el llibre del catedràtic d’Organització
d’Empreses de la Universitat de València Joan
Ramon Sanchis Palacio ¿Es posible un mundo sin bancos? La revolución de las finanzas
éticas y solidaries, de l’editorial El Viejo Topo
en el Fòrum de Debats de la Nau de la Universitat de València amb la presència del conseller d’Hisenda i Models Econòmics, Vicent
Soler i Marco, i l’editor Miguel Riera
moderat per l’escriptor Alfons Cervera.
El conseller Vicent Soler va
assenyalar l’oportunitat de la
publicació del llibre en uns
moments en què des de
la Conselleria d’Hisenda
es vol convertir l’Institut
Valencià de Finances en
un banc públic del segle XXI
amb l’objectiu de canalitzar el finançament necessari per a reactivar
l’economia valenciana cap a les xicotetes i mitjanes empreses. El conseller va destacar la fun-

ció que la banca a l’ombra (shadow banking)
pot acomplir durant els propers anys.
Miguel Riera, per la seua banda, va destacar
la vessant política i ideològica del llibre, atés
que aquest mostra un compromís clar amb els
plantejaments econòmics alternatius enfront
de les idees neoliberals predominants en l’actualitat.
Així mateix, Joan Ramon Sanchis presentà la principal proposta que recull el llibre:
la revolució financera silenciosa
que ha de liderar la societat civil
a través de les tres C: coneixement, consciència i consum
financer responsable.
També alertà del perill
de desaparició, sobretot
al País Valencià, de la community banking o banca de proximitat
representada per les caixes d’estalvis i les
cooperatives de crèdit.
Després del parlament dels tres ponents, hi
va haver un debat entre el públic en què es van
formular diferents qüestions tant al conseller

Acte de presentació de llibre al centre Cultural La Nau
com a l’autor del llibre entorn de les possibilitats de desenvolupament d’una banca més

ètica i sobre el paper que la Generalitat valenciana pot representar en aquest procés.

es va reduir el poder de compra de les treballadores i treballadors i es va estancar l’economia
i va augmentar la desocupació. El fort moviment contra la corrupció, per més just que
siga, se’l va apropiar una bona part del poder
judicial i el Ministeri Públic, sota la batuta del
monopoli dels mitjans, per a responsabilitzar
el govern de Dilma i l’expresident Lula de totes
les maldats, i va amagar que molts dels problemes que el govern afronta són causats, precisament, per elements heretats governs anteriors.
La dreta i els seus aliats mediàtics estan
intentant enderrocar Dilma, encara que siga
amb justificacions absurdes. Una prova que la
trama articulada intenta derrotar el projecte
d’inclusió social i no la corrupció és l’enorme
esforç que estan fent per involucrar-hi Lula i
Dilma. Volen paralitzar el govern. I si no ho
aconsegueixen, volen evitar la tornada de Lula
en 2018.
No comptaven, però, amb el fet que la base
social d’esquerra, fins i tot d’altres partits o independents, es rebel·laria amb tant de vigor. El
sentiment que es tracta d’un colp, tramat en
algun restaurant de luxe, és evident per a tota
la societat. Sorgeixen centenars de manifestos
i d’arreplegues de signatures, assemblees, comités suprapartidaris i tot tipus d’iniciatives

contra l’impeachment, dins i fora del Brasil.
Cada dia que passa, l’opinió pública es convenç més i més que defensar el govern és defensar la democràcia brasilera.
El goven ha d’afrontar temes encara, com
ara una reforma tributària que capgire la situació actual, concentrada en el consum i no en
la renda o el patrimoni. Una reforma agrària
més profunda i el control del monopoli dels
mitjans de comunicació. A més de la necessària disputa de valors en la societat, fent que les
classes populars cresquen socialment, sense
tornar-se opressors. Ningú no dubta que això
només pot realitzar-se amb un govern d’esquerra.
Aquest és el canvi de qualitat que pot nàixer
d’aquest moment de crisi. El resultat de l’impeachment és imprevisible, però tenim la certesa que una victòria de la democràcia només
serà conquistada amb milions de persones als
carrers, com s’està fent. Una altra certesa és
que la resta de l’etapa de govern ha de ser dedicada a un gir a l’esquerra, que aprofundisca
els canvis socials i les reformes que el país necessita per a entrar en el segle XXI. Quan es
tracta de redistribució de riquesa i ampliació
de drets socials, no s’ha d’esperar consensos ni
acords. S’ha d’avançar!

Encara que d’aquests acords es va derivar l’establiment de la Missió de Nacions Unides per a
la Realització del Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO), aquesta no sols no ha dut
a terme la seua missió, sinó que no se l’ha dotat
de competències per a la supervisió i vigilància
del compliment dels drets humans al territori, i
es manté impassible davant les violacions reiterades dels drets humans als territoris ocupats del
Sàhara Occidental.
Per tot això, des de la Intersindical reiterem una
volta més la nostra solidaritat amb la justa causa
del poble sahrauí, i ens sumem a la campanya internacional que exigeix la celebració del referèndum d’autodeterminació per al poble sahrauí.
Reclamem al govern espanyol i al cap de l’estat, el rei d’Espanya, que assumisquen la seua

responsabilitat en aquest conflicte, perquè l’Estat espanyol és responsable políticament i jurídicament, tal com dictamina la legislació internacional, de la situació del poble sahrauí, i més
encara atés que en el bienni 2015-2016 forma
part, com a membre no permanent, del Consell
de Seguretat de Nacions Unides. Instem la Comunitat Internacional i el Consell de Seguretat
de Nacions Unides a complir i fer complir les resolucions de l’ONU sobre el Sàhara Occidental,
per garantir la realització del referèndum d’autodeterminació en el qual les persones sahrauís
puguen decidir lliurement el seu futur.

INTERNACIONAL

No hi haurà colp,
hi haurà lluita!
Per la redistribució de la riquesa i els drets
socials

Albert Sansano (INTERSINDICAL) i Alex Borba dos Santos (FRONT BRASIL POPULAR)

Q

ui acompanya els esdeveniments de la
política brasilera només pels mitjans de
comunicació de l’Estat espanyol, que en la
gran majoria reprodueixen les anàlisis de les
agències internacionals o estan connectats
amb els mateixos interessos monopolistes de
la premsa brasilera, pot estar sorprés: ¿com
pot ser que un projecte polític que va guanyar
eleccions presidencials seguides i va traure
més de 30 milions de persones de la misèria,
de sobte, passa a ser contestat i pateix un procés d’impeachment?
La història brasilera és pròdiga en el canvi
de regles quan l’elit es considera amenaçada.

I és que després de 500 anys de govern dels
colonitzadors o les oligarquies, el PT i els seus
aliats, estan en el quart període d’un projecte
que ha retirat milions de persones de la misèria, ha obert amplis espais per a persones
negres i pobres en les universitats i empoderat les dones amb el major programa de renda
mínima del món.
Durant aquest temps, la dreta no es va relaxar i va prendre la iniciativa quan, al començament del quart any de govern de Dilma, la base
popular es va debilitar per diverses accions governamentals, pretesament per a enfrontar els
forts refluxos de la crisi econòmica mundial:

Intersindical a favor
del poble saharauí.
Referèndum ara!
E

l passat mes de novembre es van complir40 anys de la signatura de l’il·legal
acord tripartit de Madrid mitjançant el qual el
govern espanyol va abandonar el Sàhara Occidental i el va lliurar al Marroc i Mauritània,
cosa que va suposar l’ocupació del territori i
l’inici d’una guerra que va durar 15 anys.

El 6 de setembre de 1991 va entrar en vigor
l’alto el foc que havia de precedir la realització
d’un referèndum d’autodeterminació, previst
per al gener del 1992 en el pla de pau de l’ONU
acceptat pel Front Polisario i el Marroc, però que
24 anys després encara no s’ha celebrat a causa
que l’estat marroquí s’hi nega.
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Per un canvi real per a les
persones
Tornarem a eixir al carrer per lluitar per totes les reivindicacions que
tenim pendents com a treballadors i treballadores
JOAN BLANCO

maig

E

ls propers dies tornarem a eixir al carrer
per lluitar per totes les reivindicacions
que tenim pendents com a treballadors i
treballadores. També ho farem per tots aquells
drets que, arran de les retallades, ens han furtat els darrers anys després d’haver-los guanyats amb tant d’esforç.
Eixirem orgullosos, passejant la nostra
condició social, amb les nostres companyes
i companys, amb les nostres banderes de llibertat i igualtat, i amb els nostres crits de
solidaritat i d’esperança. Eixirem també com
a poble, perquè els treballadors i les treballadores vivim en un país que lluita, treballa i
s’esforça per crear un futur per a la seua gent.
Enguany, però, eixirem en un context molt
diferent del del 2015. La llarga etapa de govern de les polítiques més nefastes aplicades
des de la Generalitat pel PP ha acabat. El mes
de maig serà el primer aniversari d’unes eleccions municipals i autonòmiques que va obrir
un nou temps al País Valencià i que va tancar
una etapa caracteritzada per unes polítiques
antisocials i antivalencianes que ens han portat a la situació d’emergència social i nacional
que encara estem patint a hores d’ara.
Com a conseqüència d’aquest procés
electoral es va conformar una nova majoria
parlamentària i un nou govern progressista
i valencianista, que va comptar amb el reconeixement ferm de la societat civil organitzada, en la qual s’integrava Intersindical
Valenciana, en la mesura que assumia compromisos pel rescat ciutadà, la regeneració
democràtica i la lluita contra la corrupció;
que es comprometia a governar per a les persones; que apostava per un nou model productiu i per la cerca d’un finançament just i
una necessària auditoria ciutadana.
Intersindical Valenciana no renunciarà al
seu propòsit de reclamar els compromisos
de canvi real. No aspiràvem a canviar governants, volíem canviar les seues polítiques.
Hem encetat un camí que volem compartir
unitàriament des dels centres de treball, des
dels barris i des dels pobles, impulsant plataformes i xarxes unitàries com les marxes de

justícia i dignitat
la Dignitat, les plataformes per la Sanitat o
l’Educació Pública, les xarxes de Suport a les
Persones Dependents…, impulsant uns processos d’unitat popular que no s’han de limitar a contemplar les convocatòries electorals
si volem, de veritat, transformar la societat i
posar fi a aquest sistema instal·lat en la corrupció.
Al País Valencià, Intersindical demana al

nou govern de la Generalitat que aposte decididament i ràpida per unes polítiques al
servei de les treballadores i treballadors i de
la majoria de la població valenciana, que deixe arrere les polítiques neoliberals que s’han
practicat els darrers anys, i per tindre com a
objectiu la millora de les condicions de vida
de la majoria de la població valenciana.
Han passat onze mesos de govern i algu-

nes coses han canviat en les relacions amb la
Generalitat i en les polítiques aplicades, però
trobem a faltar una política que vaja més enllà
dels gestos i que configure una nova realitat
social i econòmica del nostre país, mitjançant la posada en marxa de plans estratègics
d’emergència social que donen resposta a les
necessitats dels col·lectius més desafavorits i
en risc d’exclusió social en matèria de renda
bàsica, habitatge i totes aquelles garanties que
facen possible l’eficàcia del principi d’igualtat
d’oportunitats.
S’imposa la necessitat d’un canvi en el model productiu, menys dependent del turisme,
sostenible, basat en la R+D+I; que potencie les polítiques actives d’ocupació per a la
generació de treball estable i de qualitat, la
reindustrialització de l’economia valenciana
i el suport als sectors tradicionals; que establisca un marc valencià de relacions laborals
i de protecció social que servisca per a configurar unes relacions laborals pròpies sobre
la base a la nostra realitat socioeconòmica;
que configure uns nous serveis públics, per
recuperar la gestió dels serveis privatitzats;
i que preveja la creació d’un sector públic
empresarial, de dret públic, que dinamitze
l’economia del país, assumint aquells aspectes que no poden ser gestionats pel sector
privat o, si és el cas, que es gestionen de forma deficient.
Per això, cal un nou sistema de finançament i una fiscalitat pròpies per a satisfer
les necessitats de les valencianes i valencians, i per dissenyar i portar a terme les
polítiques pròpies sense ingerències del
govern espanyol.
Com a treballadors i treballadores i com
a poble, defensem la nostra capacitat de decidir i, així, rebutgem les lleis de l’estat (com
la reforma laboral, la llei mordassa...) o els
tractats internacionals, com el TTIP, CETA
i TISA, que suposen un atac a la nostra sobirania, condicionen les nostres polítiques
i ataquen els drets laborals i socials de les
treballadores i treballadors.
Per últim, no podem deixar de fer esment a la nostra oposició frontal al vergonyós acord entre la UE i Turquia per a la
repatriació dels refugiats de l’Orient Mitjà.
Un acord que vulnera els principis més elementals dels drets humans i la concepció
solidària que ha de presidir les actuacions
de la Unió Europea.
Aquest Vint-i-cinc d’Abril i Primer de Maig
renovem el compromís per continuar treballant en els espais unitaris i per construir, des
de baix, un moviment social i popular que siga
el motor de la millora de vida de les valencianes i valencians, la transformació social i que
avance en l’autogovern del nostre país.

CONGRÉS

El V Congrés de la Confederació Intersindical Valenciana
se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de novembre

L

’any 2002 va nàixer la confederació Intersindical Valenciana, de la confluència
de diverses organitzacions sindicals amb experiència en el món de l’ensenyament, de les
administracions públiques, de la sanitat i del
món de treball. Els darrers anys, diversos sindicats s’han anat incorporant al projecte sindical que representem.
La defensa dels drets laborals, socials i econòmics de les treballadores i treballadors valencians, també de les persones nouvingudes
al nostre país, la defensa dels serveis públics,
la lluita per una societat més justa i igualitària,
per eliminar les desigualtats socials, de classe
i de gènere són alguns dels nostres principis.

Intersindical Valenciana pretén ocupar
un espai sindical de classe, nacional solidari,
feminista, participatiu, plural, autònom, as-

Perquè se senta la teua veu
al teu lloc de treball i perquè
ningú no puga decidir per tu
en tot allò que t’afecta com a
treballadora o treballador

sembleari, internacionalista, que lluita per la
normalització plena de la nostra llengua i cultura i perquè s’aprofundisca en l’autogovern
del País Valencià. Practiquem un sindicalisme
diferent, un sindicalisme participatiu i reivindicatiu, estem arrelats a la societat valenciana,
participant activament en el seu teixit social.
Enguany se celebrarà el V Congrés de la
Confederació Intersindical Valenciana durant
els dies 18, 19 i 20 de novembre de 2016, en
què es tractaran les línies de política sindical,
la carta financera, l’organització, els estatuts i
la determinació d’àmbits. A més, s’hi triaran
les persones que conformaran els diferents
òrgans sindicals.

Calendari
nn
n16 d’abril: aprovació de la convocatòria del Congrés, calendari i
reglament pel Consell Confederal.
nn
n15 de juliol: redacció i aprovació
de les ponències pel secretariat confederal.
nn
nDel 12 al 23 de setembre: primera roda d’assemblees.
nn
n26 de setembre: data límit per a
enviar esmenes a Organització.
nn
nDel 17 al 21 d’octubre: segona
roda d’assemblees.
nn
n24 d’octubre: data límit per a enviar esmenes i nom de delegades i
delegats a Organització.

