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EDITORIAL

Intersindical, amb totes les persones i col·lectius de 
les localitats afectades pels incendis 

Les retallades les paguem totes i tots

MEDI AMBIENT  

La Intersindical Valenciana dóna suport a totes les persones i col·lectius de les localitats afectades pels incendis.
La Intersindical ha estat des dels inicis de la catàstrofe amb les persones de les comarques afectades pel foc, 
seguint els fets amb proximitat i preocupació manifestant des del principi el nostre desig d’ajudar en tot el 
possible i de contribuir amb els nostres mitjans a difondre aquests fets i de les diferents accions que s’han anat 
organitzant o que s’organitzen en el futur.
Estem, i seguirem, col·laborant i participant en totes les accions que s’acorden, dins o fora de la comarca.

COMUNICAT

Ens dirigim a totes les persones i 
col·lectius de les localitats afecta-
des pels incendis, per manifestar el 
nostre suport en aquests moments 
tan durs i difícils, en què afloren la 
ràbia i la impotència, davant el gran 
desastre ecològic i humà ocasionat 
pel foc.

Les dones i homes de la Intersin-
dical Valenciana de La Serrania, 
l’Alt Palància i el Camp de Túria 
-que treballem en aquestes co-
marques com a professionals de 
l’ensenyament, de la sanitat, del 
medi ambient, d’altres serveis pú-
blics i centres de treball-, així com 
de la resta de comarques valen-

cianes, compartim el dolor contin-
gut i la indignació pels fets, però 
totes i tots junts podem convertir 
tota aquesta ràbia i impotència en 
accions que servisquen per recupe-
rar el paratge i depurar possibles 
responsabilitats.

Ens preguntem, i ara... què? Ara 
anem a unir forces i esforços per 
emprendre un pla de recupera-
ció de la comarca, perquè heu de 
saber que no esteu soles ni sols 
en aquesta lluita, teniu el suport 
de moltes persones, col·lectius i 
organitzacions, que us manifesten 
el seu suport i solidaritat.

Intersindical Valenciana ha estat 
des dels inicis de la catàstrofe amb 
les persones de les comarques 
afectades pel foc, seguint els fets 
amb proximitat i preocupació i hem 
manifestat des del principi el nostre 
desig d’ajudar en tot el possible i de 
contribuir amb els nostres mitjans 
a difondre aquests fets i de les 
diferents accions que s’han anat 
organitzant o que s’organitzen en el 
futur, a partir de la reunió de dissa-
bte 7 de juliol, o d’altres que, segur, 
continuaran organitzant.

Dins o fora de la comarca, comp-
teu amb la nostra col·laboració i 
participació en totes les accions 
que acordeu.

Rebeu una forta i afectuosa abraça-
da.

Secretariat Intersindical Valenciana

Imatge dels dos incendis captada per la NASA

En aquests últims mesos les treba-
lladores i treballadors dels dife-
rents sectors econòmics hem patit 
un espectacular retrocés sense 
precedents, en els nostres drets 
laborals i socials.

Se’ns han aplicat retallades impla-
cables, articulats pels governants 
valencians i de l’estat espanyol, 
afectant de forma notòria el nostre 
estat de benestar.

La classe treballadora hem vist 
com perdíem de forma ràpida i 
gairebé sense capacitat de resposta 
totes les nostres conquestes de mi-
llora, adquirides durant llargs anys 
de lluites, patiments i negociacions, 
deixant-nos indefensos davant els 
dirigents empresarials.

És un atac directe a les condi-
cions laborals dels treballadors i 
treballadores, no es té en compte 

el dret a la negociació col·lectiva, 
s’incompleixen els convenis, es rea-
litzen acomiadaments col·lectius... 
I més a més s’atreveixen a qües-
tionar el paper dels sindicats en la 
societat i les seues tasques dins de 
la trama empresarial.

Davant d’aquesta situació el col · 
lectiu empresarial es veu reforçat 
i adquireix un poder desmesurat 
sobre les persones treballadores, 
poden decidir sobre el nostre horari 
i jornada empresarial, prima l’acord 
d’empresa davant d’altres convenis, 
poden decidir els ERO, baixar-nos 
unilateralment el salari i acomiadar 
de forma fàcil i barata

Però tantes agressions no ens han 
deixat indiferents, i hem organitzat 
mobilitzacions, realitzat denúncies, 

accions de protesta i lluita, reflecti-
des i comentades a les pàgines del 
nostre butlletí.

Les retallades també han arri-
bat als nostres boscos, la falta de 
prevenció i efectius per controlar 
el foc, han ocasionat aquests dies 
un gran desastre ecològic, posant 
en perill la vida de molts homes i 
dones de les zones afectades

En mig de tanta mala gestió i des-
control no podem estar indiferents, 
hem de prendre consciència de 
grup i emprendre accions conjun-
tes, allunyats de les pressions i 
les pors que ens assetgen, perquè 
el teu problema és el meu, junts 
i juntes podem realitzar canvis i 
millores.

 

LES RETALLADES NO SÓN GRATUITES, 

SEMPRE TENEN CONSEQÜÈNCIES...

LES PAGUEM TOTES I TOTS !!!

http://www.intersindical.org/salut_laboral
http://www.intersindical.org/salut_laboral
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Constituïda una plataforma de persones afectades 
pels incendis

Per què es cremen els boscos valencians?

MEDI AMBIENT  MEDI AMBIENT  

MANIFIESTO PLATAFORMA AFECTADOS POR LOS INCENDIOS

Ante la CATÁSTROFE acaecida por el incendio forestal que ha asolado la mayor parte de nuestras comarcas:La 
plataforma de afectados por los incendios
MANIFESTAMOS:
1. Que NOS INDIGNA que se haya producido una catástrofe de de tal magnitud. Sabemos que ha habido mu-
chasirregularidades durante estos desastrosos días y que se han hecho muchas cosas mal a lo largo de estos 
años.
2. Que los vecinos/-as NOS HEMOS SENTIDO ABANDONADOS y que, en general, no nos parece que se haya 
valoradoadecuadamente la importancia de los montes de nuestro término para la vida del pueblo. En la pre-
vención y extinción delincendio se han tenido en cuenta otras prioridades que no son las nuestras, que han 
perjudicado a la gente del pueblo. Hanmachacado el futuro de nuestras familias.

QUEREMOS:
1. Que SE INVESTIGUE EN PROFUNDIDAD las causas del incendio. Que se nos haga llegar con la mayor bre-
vedad losinformes técnicos oficiales de lo ocurrido. Que se asuman responsabilidades por parte de los que 
tenían la obligación dehaber evitado la magnitud de esta catástrofe.
2. Que SE PONGA EN MARCHA UN PLAN EFICAZ Y URGENTE, de carácter integral, para la recuperación y 
desarrollo detodos los municipios afectados por los incendios. Y entendemos que la única manera de llevar 
esto a cabo de una maneratransparente y real es haciendo que los ayuntamientos sean los que gestionen los 
fondos que habrán de llegar y los trabajosque se tengan que realizar.
3. Que a aprtrir de hoy, SE TENGA EN CUENTA A LAS VECINAS Y VECINOS DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 
t antoen el proceso de investigación de las causas como, sobre todo, en el plan integral de recuperación y 
desarrollo del entorno.

EXIGIMOS:
1. Que se DECLAREN ZONA CATASTRÓFICA todas las áreas afectadas por los incendios.
2. Que la Administración, municipal y autonómica, DÉ CUMPLIDA EXPLICACIÓN A LOS VECINOS/-AS DE LOS 
MUNICIPIOSAFECTADOS de todo lo ocurrido y DE CUALQUIER PLAN QUE AFECTE en el futuro.
3. Que se activen medidas para ayudar a las personas que han perdido su medio de vida al apostar por es-
tablecerse en elmundo rural, en un medio que consideraron seguro y que estaba totalmente desprotegido.
Nos lo van a poner muy difícil, EL FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.tenedlo en 
cuenta. Es el momento de que luchemos todos UNIDOS.

Alcublas 7 de Julio de 2012

Més de mil persones de La Serra-
nia, L’Alt Palància i el Camp de Tú-
ria, s’aplegaren a Alcublas el passat 
dissabte 7 de juliol. 

En l’assembleea es va donar suport 
a la constitució d’una ‘Plataforma 
de persones afectades pels in-
cendis’, en l’àmbit de les diferents 
comarques afectades, però també 
en l’àmbit local. 

Nombroses persones van inter-
vindre per a fer propostes o per a 

donar testimoni dels fets ocorre-
guts des que es va iniciar l’incendi. 
Destaquen les intervencions que 
denuncien la descoordinació, la 
manca de criteris clars, les conse-
qüències de la política de retallades 
de mitjans antiincendis dels darrers 
anys, la manipulació i desinfor-
mació de Canal Nou, l’exigència 
de responsabilitats a la Generali-
tat i als seus representants –com 
Serafin Castellano– , l’adopció 
d’iniciatives legals…

Intersindical Valenciana ha donat 
suport des del principi a totes les 
accions desplegades i saluda la 
constitució de la Plataforma, alhora 
que manifesta el seu compromís 
de participació present i futura tant 
des de les persones de la Intersin-
dical que hi treballen en les comar-
ques afectades com de la resta del 
País Valencià. 

A continuació reproduïm la declara-
ció de la Plataforma:

Tornem a plorar per la nostra terra. 
Sentiments de ràbia, de profunda 
tristesa s’instal·len als nostres cors 
i la raó ens diu que cal actuar, que 
cal canviar aquest model capita-
lista devastador que destrueix les 
persones, retallant els seus drets 
fonamentals, i la naturalesa per a 
l’enriquiment d’uns quants.
Una vegada més assistim al trist 
espectacle de veure que es cre-
men els nostres boscs, el nostre 
patrimoni natural, les terres de 
què un dia haurien de gaudir els 
nostres fills i filles. Milers i milers 
d’hectàrees calcinades, que en el 
cas hipotètic que volgueren recupe-
rar-se, tardarien anys a tornar a ser 
aquest espai de bellesa i harmonia 
que només la naturalesa verge és 
capaç d’oferir-nos.
Es cremen els boscos i les pèrdues 
econòmiques són incalculables: 
minva de reserves hídriques, ja 
escasses per si mateixes, reducció 
d’emissions d’oxigen a l’atmosfera 
i contaminació creixent, danys a 
l’agricultura, cases destrossades, 
risc de vides humanes, risc nuclear 
–sort que van funcionar els genera-
dors de gasoil perquè, si no, esta-
ríem en l’escenari de Fukushima–, 
desaparició d’espècies vegetals i 
animals, etc. 
I quina lectura en fem, d’aquest 
lamentable escenari? Una vega-
da més es pretén disfressar amb 
fal·làcies una realitat evident. Per 
què anomenem accident la conse-
qüència d’unes polítiques nefastes 
incapaces de previndre, ni d’actuar 
amb rapidesa, eficàcia i eficiència 
quan és necessari? Açò que ara 
ocorre és sens dubte una tragèdia, 
però que ningú no vulga enganyar-
nos, perquè, senyors i senyores, la 
catàstrofe que ara s’està produint, 
no era inevitable. Ací hi ha una 
responsabilitat política que la ciu-
tadania ha de denunciar i reclamar 
amb contundència si, una vegada 

Corts i en tots els mitjans la in-
tenció del govern del PP reduir les 
plantilles de les brigades forestals 
d’emergència en un 70% –de 445 
persones a 100, i aquests a més 
amb caràcter discontinu–. Ningú 
no en va fer cas. La crua realitat és 
que la conservació del patrimoni 
natural els importa molt poc. La 
Fórmula 1, el Circuit de Xest, la 
visita del papa, etc., eren i conti-
nuen sent molt més importants per 
a uns governants que han perdut la 
dignitat i la vergonya, i que després 
de 17 anys en el govern ens deixa-
ran un país completament arruïnat 
i devastat. La nostra costa i zones 
pròximes estan farcides de cons-
truccions esgarrifoses i deshabi-
tades la major part de l’any, fruit 
d’una especulació immobiliària que 
ens està duent a tots a la ruïna, 
mentre uns pocs guarden quantio-
sos capitals en paradisos fiscals. I 
els nostres boscs calcinats, sense 
vegetació, sense fauna , sense vida. 
Podem endeutar-nos i demanar 
ajuda per rescatar la banca, però 
ni tenim ni busquem recursos per 
conservar la nostra terra, font de 
riquesa natural i economia soste-
nible, únic element base de la vida 
que ens posa en contacte amb el 
nostre ser i estar al món. Aquells 
que presumeixen de valenciania i 
que ens governen des de fa 17 anys, 
estan propiciant amb les seues 
polítiques la destrucció del major 
patrimoni d’aquestes terres valen-
cianes, la immensa riquesa que 
es deriva d’una terra incommen-
surable en la varietat i bellesa de 
paisatges naturals, i en la multitud 
d’espècies vegetals i animals que la 
poblen. Fins quan ho permetrem?
____

M. Ángeles Llorente, directora de 
l’Escola Sindical de Formació Mel-
chor Botella i membre del Secreta-
riat d’Intersindical Valenciana.

per sempre, assumim la responsa-
bilitat que com a éssers socials ens 
corresponen. 
Qualsevol persona mitjanament 
assenyada sap que la prevenció 
dels incendis forestals es basa, 
d’una banda, a evitar que es pro-
duïsquen i, de l’altra, a minimitzar-
ne les conseqüències una vegada 
que s’han iniciat. Per evitar que es 
produïsquen són necessàries, d’una 
banda, campanyes educatives i in-
formatives dirigides a la població en 
general i a determinats sectors en 
particular, que eviten situacions de 
risc. De l’altra, i aquesta és la fona-
mental, és imprescindible una bona 
planificació de les masses forestals 
i de la seua cura. Tothom sap que 
no és el mateix repoblar amb pins, 
planta piròfita com poques, que 
multiplica els efectes del foc, que 
amb arbres i plantes autòctones 
(carrasca, etc.) molt millor adap-
tats al clima propi de la zona i amb 
menor poder combustible. També 
és de domini popular que cal obrir 
tallafocs i pistes forestals i que cal 
netejar periòdicament els boscos. 
Totes aquestes mesures ajudarien 
a previndre i reduir la velocitat i 
propagació d’un incendi forestal. 
Ara bé, per a tot açò calen diners, 
com també cal preveure fons per 
a extingir-los. Diners per a formar 
personal especialitzat, amb recur-
sos suficients, planificar una bona 
coordinació entre tots els organis-
mes que han de participar en les 
tasques d’extinció, organitzar la 
societat civil, entre moltes altres 
accions. Ja estan apareixent en els 
mitjans de comunicació i en les 
xarxes socials denúncies d’alcaldes 
i persones que hi han participat 
de prop sobre la falta de mitjans i 
deficiències organitzatives. 
Doncs sí, els nostres governants 
també ho saben, però els importa 
un rave. El passat estiu, l’oposició 
parlamentària va denunciar en les 
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MEDI AMBIENT MEDI AMBIENT

Un any i escaig després de FukushimaAlcublas, en la soledat del foc

Ara que ha passat un any i escaig 
des de la catàstrofe de Fukushima 
sembla un bon moment per a re-
passar quin és el seu estat actual, i 
analitzar les conseqüències físiques 
de l’accident,  sense ànim de ser 
exhaustiu i fent només algunes 
pinzellades.

Quant a les conseqüències físiques, 
tenim 4 reactors accidentats, en mal 
estat i als quals se’ls està apun-
talant per tal d’evitar que acaben 
d’esfondrar-se. Açò és particular-
ment espinós per al reactor n. 4 que 
està visiblement inclinat i conté una 
piscina de combustible gastat plena, 
amb el risc que amb el deteriora-
ment de l’edifici s’esquerde i perda 
l’aigua, amb la qual cosa  l’accident 
tornaria a començar. Els reactors 
s’han aconseguit estabilitzar a 
temperatures menors a 100 ºC, però 
segueixen amb dispositius de refri-
geració provisionals, que pateixen 
freqüents avaries, i s’està construïnt 
al voltant d’ells una espècie de co-
berta de plàstic per a protegir-ho de 
la pluja (recordem que allí és zona 
de tifons) i per evitar que la pols 
radioactiva s’escape quan comencen 
les operacions de desmantellament. 
El problema és que els nivells de 
radiació dins aquests reactors són 
enormes, sobretot en el reactor n. 
1, en el que es va produir una fusió 
més completa del combustible 
nuclear, i en què la “lava” resul-
tant va arribar a travessar l’atuell 
del reactor i penetrar més de mig 
metre en la llosa de formigó sobre 
la qual s’assentava. Aquestes dosis 
de radiació són tan grans que els 
operaris exposats absobirien en 
pocs segons la dosi anual permesa, 
per la qual cosa aquest desmuntat-
ge haurà de fer-se quasi enterament 
realitzat per robots. El problema és 
que no existeix encara aquesta tec-
nologia de robots, capaços de treba-
llar dins d’una pasterada de canona-
des, enderrocs, etc.., sense comptar 

que aquests nivells de radiació tan 
alts afecten també els xips dels seus 
ordinadors. Per tot açò els enginyers 
de TEPCO, l’empresa propietària de 
la central, que ha hagut de ser na-
cionalitzada per l’estat japonés, cal-
culen que tardaran un mínim de 40 
anys a desmantellar els 4 reactors 
accidentats, sense poder calcular 
de forma més o menys fiable el seu 
cost final. Altres experts creuen que 
directament açò no serà possible i 
que caldrà deixar-ho estar i acabar 
construint sarcòfags per sobre d’ells 
com el de Txernòbil, que caldrà 
vigilar i mantenir durant mil·lennis 
(com a poc). 

Quant a l’impacte sobre la població 
civil, ha calgut evacuar i resituar a 
diverses desenes de milers de per-
sones, encara que aquest procés no 
s’ha acabat encara, ja que zones que 
se suposaven en principi segures al 
final no ho eren i hi ha residents que 
ja porten 4 o 5 trasllats. Una part 
d’ells podrà tornar als seus llocs 
d’origen, encara que els treballs de 
descontaminació estan avançant 
molt a poc a poc i la major part de 
forma definitiva, ja que àrees de  
desenes de quilòmetres quadrats 
han quedat tan contaminades que 
directament s’han declarat “zones 
mortes” on no es pot viure, conrear, 
o treballar, només visitar durant 
períodes molt limitats de temps. 

Globalment les últimes dades, en-
cara provisionals, ja que les estima-
cions no han parat d’elevar-se des 
de l’accident, és que les emissions 
de radioactividat a l’atmosfera han 
sigut de l’ordre del 80% de les de 
Txernòbil. No obstant açò la gran 
incògnita és què succeirà amb les 
emissions a l’Oceà Pacífic, ja que és 
la primera vegada que en un acci-
dent nuclear realment greu la major 
part de l’abocament acaba a la mar. 
La conseqüència més evident és que 
s’hauran dipositat en els sediments 

del fons marí, fins a prou kilometres 
de Fukushima, grans quantitats de 
partícules radioactives, i així com 
la contaminació a terra ferma es 
pot netejar, encara que amb moltes 
dificultats, a la mar és impossible. 
Encara que volen formigonar el fons 
del mar als voltants de la central 
de Fukushima, la contaminació 
ha arribat molt més enllá. Caldrà 
anar estudiant com van passant els 
isòtops radiactius per les cadenes 
tròfiques marines, i si quan hi haja 
altres terratrèmols, tempestes, etc. 
es remouen i resuspenen, fent un 
efecte com d’abocaments repetitius. 
De moment s’ha trobat que la con-
taminació radioactiva ja ha creuat 
el Pacífic, prou abans del previst, i 
s’han pescat a Califòrnia tonyines 
amb traces d’isòtops radioactius 
provinents de Fukushima. 

Caldrà, de totes formes, esperar 
prou temps per apreciar totes les 
conseqüències de l’áccident,  a ban-
da del problema de la resuspensió 
dels sediments radioactius, només 
amb els anys es podrà mesurar 
l’augment de diverses malaties cau-
sades per l’exposició de la població 
a la radiació, ja que foren relativa-
ment baixes, però van afectar a més 
de 100 000 persones per la tardança 
en evacuar la població per part del 
govern japonés i per la seua no 
utilització, encara que es disposava 
d’ells, dels models de dispersió de 
la contaminació, que va fer que en 
uns primers moments s’evacuaren 
moltes persones a zones enca-
ra més contaminades que les de 
procedència. Per tot açò, és que la 
catàstrofe de Fukushima es defineix 
a voltes com un Txernòbil a càmera 
lenta. 
____

José Juan Sanchis, portaveu de la 
Plataforma Tanquem Cofrents

Arribaven notícies d’un incendi a 
Andilla. L’olor a fum es deixava no-
tar. Possiblement fóra un simple foc 
d’estiu. A més, Cortes es cremava. 

Al matí pugem als Molins. Per 
darrere de la Foia, el foc avançava 
ràpid. La gent es movia d’un costat 
a un altre, esperant notícies. Ni 
rastre dels serveis antiincendis.

Imparable, en poc temps, el foc 
creuava la carretera de Llíria i es 
dirigiria a L’Alt i a La Seca. Conduc-
tors i ciclistes assistien, perplexos, 
a la vista de les flames. La perple-
xitat augmentava amb l’absència de 
mitjans antiincendis. Al lluny, per 
Andilla, es veia algun helicòpter. El 
foc ja estava a quilòmetres del seu 
origen i semblava que cap respon-
sable de controlar-lo s’haguera 
assabentat. 

Amb el foc camí de La Seca, creu-
aven Las Alcublas les primeres 
cisternes procedents d’Andilla. 
Primer dues, després cinc més... I 
bombers, la guàrdia civil, l’exèrcit… 

Llavors descobrim la magnitud de 
l’incendi. I també vam intuir que els 

responsables de controlar-lo havien 
descobert, tard, que el foc els havia 
enganyat i traspassava línies que 
imaginaven segures i llunyanes. 

Llavors semblava que l’obsessió, 
repetida en cada butlletí de notícies, 
consistia a impedir que el foc entra-
ra en la Calderona. Las Alcublas no 
existia. Era com si l’hagueren dona-
da per perduda. Durant una llarga 
hora, dos helicòpters no van deixar 
de carregar aigua per a llançar-la 
darrere de La Seca. Al migdia de 
dissabte se’n van anar. No els vam 
tornar a veure més. 

Com si el foc endevinara que volien 
tallar-li el pas, va girar i, travessant 
la Foia, es va encaminar cap el 
nord. No hi havia ningú per intentar 
impedir-ho! 

Per ribassos i menuts barrancs, el 
foc es va encaminar cap al nord. La 
Peña Ramiro, el Cim, la Solana i el 
barranc Lucía… Eren les tres de la 
vesprada i els paratges més volguts 
dels alcublans ja eren història. En 
poques hores, Las Alcublas era 
envoltada per un immens anell de 
flames. 

Mentrestant, tota ajuda era igno-
rada. No podíem col·laborar, ni tan 
sols transportant aigua amb les 
cisternes locals. Convidats de pedra 
d’un espectacle en el qual el que es 
cremava era la nostra vida! 

Ens quedem sense telèfon –ni fix ni 
mòbil– i, durant hores, també sense 
llum. Malgrat estar en el centre de 
l’incendi i del fum, ningú va pensar 
en l’evacuació. Tal vegada perquè 
no hi havia carretera per escapar. 
Tal vegada perquè l’única eixida 
podia ser un camí ple de forats, per 
on en el segle dinou es va projectar 
una carretera però que en el segle 
vint-i-ú segueix sense construir-se. 
I ara mateix, 4 de juliol, Las Alcu-
blas segueix pràcticament incomu-
nicada. 

Just és reconèixer el treball de les 
persones que duen dies enganxa-
des a les flames: bombers, briga-
des, militars... però mai sabrem 
què hauria passat si, des del princi-
pi, s’hagueren pres altres decisions, 
si no hagueren ignorat els millors 
coneixedors del lloc, si la prevenció 
no haguera estat mutilada per les 
retallades. Molts mai no ho sabrem. 
la Serrania i el Palància tardaran 
anys a recuperar el pols de la vida. 

L’origen del foc va poder estar en 
una negligència, però amb cada 
família emigrada, amb cada brigada 
forestal desapareguda o reduïda, 
amb cada unitat escolar tancada, 
amb cada metre de carretera en 
mal estat… s’afavoreix la despo-
blació i es descura el patrimoni de 
tots. 

El món rural s’asseca. Que algú 
li acoste un llumí és qüestió de 
temps. 
____

(*) Joan Blanco, membre del Secre-
tariat d’Intersondical Valenciana

Foto: Joan Blanco



EDITORIAL   

8         BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ÀREA DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT - JULIOL / AGOST  2012 BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ÀREA DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT - JULIOL / AGOST  2012        9               

MEDI AMBIENT

Mesa rodona sobre Rio + 20 Què és el Suport Vital Bàsic, i què és un 
desfibril·lador?

MATERIALS DIDÀCTICS

En moltes ocasions hem sentit 
eixe nom o vist ambulàncies amb 
eixes sigles, però sabem realment 
què signifiquen i quina és la seua 
importància? Ambdós conceptes 
estan interrelacionats en la cadena 
de supervivència.

La parada cardíaca extra hos-
pitalària és un problema molt 
important per a la salut pública. 
Actualment a Espanya es produïxen 
24.500 casos, ocasionant 4 vegades 
més morts que els accidents de 
trànsit. A Europa es calcula que la 
parada cardio-respiratòria afecta 
700.000 persones a l’any.

La fibril·lació ventricular és la res-
ponsable inicial de fins a un 85% de 
les parades cardíaques extrahospi-

suscitació cardiopulmonar, dirigi-
des a resoldre un cas d’emergència 
d’una interrupció sobtada de les 
funcions ventilatoria i circulatòria 
en una persona. La rapidesa en 
la realització d’estes tècniques 
és d’una enorme importància a 
l’hora d’intentar salvar la vida a una 
persona.

Ensenyar estes tècniques bàsiques 
de ressuscitació cardiopulmonar 
al públic en general i que tota la 
població a partir dels 14 anys sàpia 
realitzar estes tècniques és la re-
comanació del Consell Europeu de 
Ressuscitació (ERC), basada en la 
provada eficàcia d’eixes tècniques 
com a primera mesura a realitzar 
davant d’una situació d’emergència, 
tal com una fallida cardíaca, un en-

La Plataforma valenciana RIO+20 , 
de la qual forma part Intersindical 
Valenciana, organitzà una mesa 
rodona el passat dimarts 3 de juliol 
de 2012, al Club Diario Levante, 
amb el títol “Les lliçons de RIO+20: 
la sostenibilitat com a clau per 
superar la crisi”. Durant l’acte es 
plantejaren diferents qüestions 
relacionades amb la sostenibilitat, 
objecte de preocupació i treball de 

la Plataforma. Els ponents van ser: 
Carlos López, president de la Coor-
dinadora Valenciana d´ONG;  Ricard 
Almenar, biòleg i divulgador;  Fer-
nando Sapiña, director de l´Institut 
de Ciència dels Materials, Parc 
Científic, Universitat de València i  
Antoni Montesinos. La moderadora 
de la mesa va ser la companya Mar 
Vivó.

Comunicat de la Plataforma Valenciana Rio +20

El 20 de juny, els sindicats convo-
caren manifestacions a tot el país 
per denunciar les retallades socials 
del govern, per tornar a rebutjar la 
reforma laboral, i  enfrontar la crisi 
amb una altra política econòmica i 
social, verda, solidària i sostenible.

En la II Assemblea Sindical Mundial 
que acaba de tenir lloc en el marc 
de la Cimera de la Terra Rio+20, els 
sindicats d’arreu el món han definit 
la seua política per sortir de la crisi, 
exigint una transformació profun-
da del model econòmic per crear 
milions de llocs de treball verd, 
tot garantint la sostenibilitat del 
planeta, la supervivència dels seus 
habitants i de les futures genera-
cions en condicions dignes i satis-
factòries per tothom. Els sindicats 
convergeixen així amb els experts 
i moviments socials per exigir als 
líders polítics que es reuniren a Rio, 
acords ambiciosos i vinculants per 
fer possible un futur sostenible.

El passat dimecres 20 de juny 
s’inicià la Cimera Rio+20 i aquest 
mateix dia es convocaren manifes-
tacions en totes les ciutats espan-
yoles per rebutjar la política de 

retallades i pèrdua de drets socials 
i per demanar el canvi de model 
econòmic, necessari i tècnicament 
possible, per una eixida real, soli-
dària i sostenible de la crisi.

La Plataforma Valenciana Rio+20 
donà suport a les manifestacions 
de dimecres 20 de juny, i donarà 
també suport a totes aquelles que 

es puguen convocar per reivindicar 
un nou model econòmic propiciatori 
d’un desenvolupament humà real-
ment sostenible, respectuós amb la 
diversitat biològica i cultural i satis-
factori per al conjunt de la població 
mundial, sense discriminacions 
ètniques, socials o de gènere.

talàries . L’experiència acumulada 
demostra que una desfibril·lació 
primerenca en el primer minut 
ajuda a una recuperació eficaç del 
ritme cardíac en un 90% dels casos.

Hi ha unanimitat en les Societats 
Científiques, respecte l’estratègia 
a emprar i recau en els 4 primers 
passos de la cadena de supervivèn-
cia: Alerta immediata, maniobres 
de ressuscitació cardiopulmonar 
(RCP), desfibril·lació i suport vital 
avançat (per personal sanitari).

El suport vital bàsic (SVB) és una 
sèrie de tècniques bàsiques de res-

travessament, una caiguda, evitant 
amb això la mort d’un persona o 
invalidesa.

El proces d’europeïtzació dels 
últims 20 anys ens ha permés 
acostar-nos en molts aspectes 
als altres països del nostre en-
torn occidental, però encara així a 
Espanya menys d’un 5% de públic 
en general coneix les tècniques de 
RCP (ressuscitació cardiopulmo-
nar), percentatge molt inferior a la 
resta de països europeus.

L’ILCOR (International Liaison 
Committee on Resuscitation) en les 

seues recomanacions de l’any 2000, 
va incloure l’ús del desfibril·lador 
extern semiautomàtic (DEA) dins de 
les tècniques del SVB .

Però què és el desfibril·lador?

És un dispositiu compacte que 
utilitzem per a estimular elèctri-
cament un cor que es troba en 
Fibril·lació Ventricular. En utilitzar 
aquest, per mitjà de pegats o elèc-
trodes adherits al cos de la víctima, 
fem passar unes descàrregues 
elèctriques que el que faran serà 
restablir el ritme correcte del cor. 
Disposen generalment de 3 sim-
ples botons: 1 encesa, 2 anàlisi del 
ritme, 3 descàrrega elèctrica.

Les investigacions realitzades i 
les recomanacions de l’ILCOR han 
portat a la necessitat d’una legis-
lació estatal i autonòmica per a 
l’ús d’estos aparells per personal 
no sanitari i als llocs on han de 
ser col·locats, arribant a la con-
clusió que han de ser-ho en llocs 
de pública concurrència, com ara 
edificis administratius, gimnasos, 
aeroports, estacions de metre o 
ferrocarril, aeroports, estadis de 
futbol, centres comercials..., on la 
quantitat de gent o circumstàncies 
adverses fan possible l’existència 
d’una situació d’emergència.

Però esta legislació a Espanya no 
és unànime, existixen actualment 
16 CCAA que han legislat sobre 
el DESA, Madrid encara no ho ha 
fet i la majoria fan referència a la 
instal·lació d’estos en els llocs pú-
blics i al tipus de formació neces-
sària per poder utilitzar-los.

A nivell estatal, únicament trobem 
el RD365/2009 de 20 de març del 
Ministeri de Sanitat i Consum, 
en el que s’establixen les condi-
cions i requisits mínims de se-
guretat i qualitat en la utilització 
de desfibril·ladors automàtics i 
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MATERIALS DIDÀCTICS

Certificat d’Aptitud Professional per a conductors i 
conductores

La directiva europea 2003/59 CE del 
Parlament Europeu de 15 de juliol, 
estableix que determinats conduc-
tors i conductores dedicades al 
transport terrestre per carretera de 
viatgers i mercaderies, tinguen una 
formació qualificada de la seua ac-
tivitat. El Reial Decret 1032/2007 de 
20 de juliol regula, a l’estat espan-
yol, les condicions per a l’obtenció 
del Certificat d’Aptitud Professional 
(CAP).

Quina és la finalitat del CAP?

La finalitat principal del CAP és 
disposar a la Unió Europea de pro-
fessionals qualificats, d’acord amb 
les noves exigències del transport 
terrestre, per tal de millorar la 
seguretat viària, la seguretat del 
conductor i el servei en l’activitat 
del transport per carretera.

Quins conductors estan obligats a 
l’obtenció del CAP?

Estan obligats a l’obtenció del 
certificat d’aptitud professional, tots 
aquells conductors de vehicles des-
tinats al transport de mercaderies i 
viatgers per carretera que realitzen 
la seua activitat en els espais de 
la Comunitat Europea i en aquells 

països que tinguen signats tractats 
de cooperació.

Els conductors hauran de ser titu-
lars dels permisos de conduir de la 
classe D-1, D, C-1 i C. Una vegada 
realitzats els cursos de formació 
corresponent se’ls acreditarà la 
seua qualificació amb la Targeta de 
Qualificació de Conductor.

Qui expedeix el certificat?

El certificat és expedit per 
l’autoritat competent per 
l’atorgament d’autoritzacions que 
habiliten per realitzar transport 
públic discrecional de viatgers 
i mercaderies per carretera en 
l’estat membre de la Unió Europea 
on tinga la residència el conductor.

Com s’obté el CERTIFICAT 
d’aptitud?

Hi ha dues modalitats per a 
l’obtenció del certificat CAP

A) Curs de formació de qualificació 
inicial. 

Estaran obligats a realitzar un 
curs de formació inicial, en moda-
litat ordinària, amb 280 hores de 
durada, o en modalitat avançada 
amb una durada de 140 hores, de 

les quals almenys 10 d’elles seran 
realitzades en el vehicle en conduc-
ció individual; tots aquells conduc-
tors que hagen obtingut el permís 
de conducció per al transport de 
viatgers (D-1, D-1+E, D, D+E) amb 
data posterior a l’11 de setembre de 
2008.

I per a tots els conductors que ha-
gen obtingut el permís de conduir 
per al transport de mercaderies (C-
1, C-1+ I, C, C+E) amb data posterior 
a l’11 de setembre de 2009.

El contingut del curs versarà en 
matèries de seguretat a la carrete-
ra, de racionalització del consum de 
carburant, de l’aplicació de la nor-
mativa vigent, de logística i qualitat 
en el servei, de tacògraf, sobre sa-
lut en el treball, medi ambient, de 
seguretat viària, del funcionament 
de la cadena cinemàtica i del com-
portament en cas d’emergència.

La vigència de la targeta obtinguda 
serà de 5 anys.

B) Curs de formació contínua.

Serà obligatori per mantenir ac-
tualitzats els coneixements dels 
conductors en actiu, en exercici de 
la seua funció.

El curs de formació contínua per a 
la renovació del certificat d’aptitud 
professional es pot realitzar en un 
període únic de 35 hores. I si es 
realitzara de manera discontínua, 
els períodes han de ser d’una dura-
da mínima de 7 hores fins comple-
tar les 35, realitzant-se totes dins 
de l’any natural.

Els conductors que hagen obtingut 
el permís de conduir de viatgers 
abans del 11/09/2008 hauran de rea-
litzar el curs de formació contínua 
d’acord a la següent taula:

Els permisos de conduir acabats en 
1 i 2 abans del 10/09/2011.

semiautomàtics externs fora de 
l’àmbit sanitari.

La mort d’alguns esportistes en el 
món del futbol que s’han produït 
en els últims temps, pareix que 
ens haja acostat un poc més al 
coneixement d’estos dispositius i 
a la seua importància a l’hora de 
resoldre una situació d’emergència 
i salvar la vida d’una persona. Cada 
vegada som més conscients de la 
necessitat del coneixement de les 
tècniques de ressuscitació cardio-
pulmonar (RCP) i de l’existència 
d’estos dispositius de fàcil maneig 
per salvar-li la vida a una persona, 
que pot ser un familiar, un amic, un 
veí...

A l’Escola de Formació Sindical 
Melchor Botella s’impartixen estos 
cursos de formació des de fa diver-
sos anys, en un intent de contribuir 
a estendre aquestes pràctiques 
entre tots els treballadors i treba-
lladores per previndre i millorar 
la salut en el treball i en tots els 
àmbits de la vida.
____

Maria Montiel Roca, Tècnic Supe-
rior de Prevenció, monitora de SVB 
i instructora d’EFR

ENLLAÇOS SOBRE FORMACIÓ:

ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA
http://www.web.esfmb.org/

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (IN-
VASSAT)
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_
events&task=view_month&Itemid=364&year=2012&m
onth=09&day=09

Institut Valencia d’Administració Pública (IVAP)
 http://www.cjap.gva.es/portal/web/ivap/descripcion

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT)
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.17d8
ca95cac6595dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=59264a7f
8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

BIBLIOGRAFIA:
 “Informe desfibrilador semiautomático en España”. Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/Informe_uso_Desfibriladores_sep_07.pdf
 “Normativa sobre formación y utilización de desfibriladores semiautomáticos por personal no sanitario en 
España” por VÍCTOR FERNÁNDEZ GALLEGO, JOSÉ SORRIBES DEL CASTILLO, IGNACIO MANRIQUE MAR-
TÍNEZ
 Legislación: Valencia (Decret 220/2007 de 2 de Novembre), Aragon (Decreto 229/2006 de 21 de Noviembre), 
Cataluña (decret 355/2002 de 24 de diciembre), Andalucia (Decreto 200/2001 de 11 de Septiembre),Asturias 
(decreto 24/2006 de 15 de Marzo), Baleares (Decreto 137/2008 de 12 de Diciembre), Canarias (decreto 
225/2005 de 13 de diciembre),Cantabria (orden SAN1/2009 de 7 de Enero),Castilla-León (decreto 9/2008 
de 31 de Enero),Castilla la Mancha( decreto 9/2009 de 10 de febrero),Pais Vasco (decreto 8/2007 de 23 de 
Enero),Extremadura (Decreto 10/2008 de 25 de Enero),Galicia (decreto 99/2005 de 21 de Abril),Murcia (decre-
to 349/2007 de 9 de Noviembre),Navarra (decreto foral 105/2002 de 20 de Mayo),La Rioja (decreto 140/2011 
de 28 de Octubre).
 “Guía utilización del desfibrilador” del Plan Nacional de RCP-Semicyuc.
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http://www.web.esfmb.org/
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_events&task=view_month&Itemid=364&year=2012&month=09&day=09
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_events&task=view_month&Itemid=364&year=2012&month=09&day=09
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_events&task=view_month&Itemid=364&year=2012&month=09&day=09
http://www.cjap.gva.es/portal/web/ivap/descripcion
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.17d8ca95cac6595dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.17d8ca95cac6595dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.17d8ca95cac6595dce5f66a150c08a0c/?vgnextoid=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/Informe_uso_Desfibriladores_sep_07.pdf 
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Els permisos de conduir acabats en 
3 i 4 abans del 2012.09.10.

Els permisos de conduir acabats en 
5 i 6 abans del 2013.09.10.

Els permisos de conduir acabats en 
7 i 8 abans del 2014.09.10.

Els permisos de conduir acabats en 
9 i 0 abans del 2015.09.10.

Els conductors que hagen obtingut 
el permís de conduir de mercaderies 
abans del 11/09/2009 hauran de rea-
litzar el curs de formació contínua 
conforme al següent:

Els permisos de conduir acabats en 
1 i 2 abans del 2012.09.10.

Els permisos de conduir acabats en 
3 i 4 abans del 2013.09.10.

Els permisos de conduir acabats en 
5 i 6 abans del 2014.09.10.

Els permisos de conduir acabats en 
7 i 8 abans del 2015.09.10.

Els permisos de conduir acabats en 
9 i 0 abans del 10/09/2016.

Quins conductors estan exempts 
del CAP?

No és exigible la formació CAP als 
conductors dels següents vehicles:

* Els que no superen els 45 km/h.

* Els utilitzats pels serveis de bom-
bers, els cossos i forces de segu-
retat de l’estat, les forces armades 
i protecció civil, o els que estiguen 
sota el seu control.

* Els utilitzats per al transport privat 
particular de viatgers o mercade-
ries.

* Aquells en què es transporte 
el material o equip per a l’ús del 
conductor en l’exercici de la seua 
professió, sempre que la conducció 
del vehicle no represente la seua 
activitat principal, (vehicles taller).

* Els destinats a les classes pràc-

MATERIALS DIDÀCTICS

tiques per a l’obtenció del permís 
de conduir i del certificat d’aptitud 
professional.

* Els sotmesos a assaig en proves 
de carretera amb fins de millora 
tècnica.

* Els de transport regular de viat-
gers en nucli urbà.

És el meu desig que totes aquestes 
dades siguen del vostre interés i pu-
guen aclarir aquells dubtes sorgits 
amb la implantació del Certificat 
d’Aptitud Professional per a conduc-
tors.

____
Pedro Cifuentes Murguitio
Formador de CAP.

SECTORS  

Preocupats pel futur de la segure-
tat i la salut laboral dels docents 
valencians, la permanent del 
Comité de Seguretat i Salut Laboral 
d’Educació de la província de Valèn-
cia s’ha reunit hui amb el director 
de l’Institut Valencià de Seguretat i 
Salut en el Treball ( INVASSAT), or-
ganisme que assumirà les funcions 
del servei de prevenció del sector 
educatiu públic que abans tenia la 
Conselleria d’Educació.
Per part de ls representants dels 
treballadors de l’ensenyament que 
forma part del Comitè i dels sindi-
cats docents STEPV-IV, FE-CCOO 
PV, CSI.F, ANPE i FETE-UGT PV, 
se li ha assenyalat al director de 
l’INVASSAT el seu malestar perquè 
el servei de prevenció propi que 
existia en el sector docent públic 
i que depenia de la Conselleria 
d’Educació, s’haja ara suprimit, 
sense negociació amb els repre-
sentants dels treballadors com 
exigeix   la Llei de prevenció de 
riscos laborals, i s’haja integrat 
aquest nou organisme, al costat 
del servei de prevenció del sector 
d’administració pública.
Això suposa que a partir d’ara, els 
escassos recursos preventius amb 
què es comptava en el sector do-
cent s’hagen de compartir amb els 
també reduïts recursos preventius 
de funció pública per atendre una 
població treballadora total de gai-
rebé 70.000 funcionaris i empleats 
públics (52.000 docents i 17.000 em-
pleats funció pública), i, el que és 
més censurable, que la represen-
tació sindical en aquest àmbit de 
vigilància i control, desapareix en el 
sector educatiu en quedar refoses 
en una les comissions sectorials de 
seguretat i salut laboral d’educació 
i de funció pública.
No convenç tampoc al conjunt dels 
delegats sindicals del comité que 
el servei de prevenció del sector 
docent, que s’ha desmantellat com 

a tal, s’hagi parcel·lat i dividit en 
tres unitats territorials provincials 
completament separades que han 
d’assumir cadascuna d’elles, de 
manera aïllada i sense cap coordi-
nació, la població treballadora que 
hi haja al seu territori.
També per part dels delegats de 
prevenció del comité se l’ha tras-
lladat al director de l’INVASSAT els 
temes de negociació i implantació 
que en matèria de seguretat i salut 
laboral en el sector docent queden 
pendents com ara l’actualització 
de la normativa en matèria de 
plans de autoprotecció i de mesu-
res d’emergències i evacuació que 
s’han d’implantar en els centres 
educatius públics, la necessitat de 
realitzar els simulacres i de revisar 
les deficiències que s’hi detecten, 
o la necessitat de realitzar i acabar 
l’avaluació de riscos de tots els 
llocs de treball dels centres educa-
tius, paralitzats últimament, pas-
sant per reiterar la necessitat que 
tots els centres educatius compten 
amb coordinadors de prevenció de 
riscos o que hi haja una normativa 
específica que facilite i regule el 
dret del professorat a l’adaptació 
o canvi del seu lloc de treball per 
motius de salut laboral, temes tots 
ells pendents des de l’any 2006 en 
què van concloure les primeres 
negociacions.
No obstant això, el director de 
l’INVASSAT i del representant de 
l’empresa en la reunió, el subdi-
rector general de Personal de la 
Conselleria d’Educació, Formació 

i Ocupació, s’ha subordinat total-
ment les inversions i despeses en 
seguretat i salut laboral al cost zero 
i a la situació de retallada i ajust en 
la despesa pública que actualment 
pateix el sistema educatiu valencià, 
el que significa que no s’activarà 
cap de les peticions que se’ls ha 
formulat, mantenint de forma inde-
finida la situació de bloqueig en la 
negociació col·lectiva que arros-
seguem en matèria de seguretat i 
salut laboral des de 2006.
Especialment cridaner ha estat 
el caràcter indiferent (en matèria 
de seguretat i salut laboral) que 
tant per al director de l’INVASSAT 
com per al representant de 
l’Administració mereixen les noves 
condicions laborals que suportarà 
i patirà el professorat valencià a 
partir del proper curs, com a con-
seqüència de l’aplicació de les me-
sures (increments de ràtio, amun-
tegament de l’alumnat, increment 
de l’horari lectiu del professorat, 
desplaçament dels seus llocs i cen-
tres de treball, acomiadaments...) 
que conté el Decret 73/2012, de 18 
de maig, del Consell (publicat en 
el DOCV del 2012.05.21) i l’Ordre 
19/2012, de 21 de maig, de la Conse-
lleria d’Educació, Formació i Ocu-
pació (DOCV del 22), instruments 
jurídics dictats per aplicar, amb tot 
rigor, a la Comunitat Valenciana, a 
l’educació no universitària, el Reial 
Decret Llei 14/2012 sobre retallades 
i ajustos en matèria d’educació de 
més de 3.000 milions d’euros, dictat 
pel govern de Rajoy.

El Comité de Seguretat i Salut Laboral d’Educació de 
València, es reuneix amb el director de l’INVASSAT

frase d’agost

frase de juliol
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Amb l’increment de ràtios i les retallades en educació, 
perilla la seguretat i la salut laboral dels docents

Els representants sindicals de 
Seguretat, Salut Laboral i Preven-
ció de Riscos dels sindicats do-
cents presents a la Mesa Sectorial 
d’Educació (STEPV-IV, FECCOO-PV, 
CSI.F, ANPE i FETE-UGT PV) s’han 
reunit aquest matí per valorar la 
incidència que l’aplicació de les 
mesures d’increment de ràtios es-
colars i d’horari lectiu, i la reducció 
de grups i programes provoca en el 
sistema educatiu valencià i en les 
condicions laborals dels treballa-
dors de l’ensenyament.

Aquesta reunió té la seua causa en 
el conjunt de denúncies que dels 
centres educatius estan rebent els 
sindicats docents per l’aplicació 
indiscriminada de l’increment de 
les ràtios escolars, sobretot en el 
nivell educatiu d’Infantil, on tot i 
les instruccions rebudes per part 
de la Inspecció Educativa, no és 
possible ubicar de forma adequada 
i sense que es minve la qualitat en 
la prestació del servei educatiu a 30 
alumnes, xiquets i xiquetes de 3 a 
6 anys, sense vulnerar obertament 
les limitacions d’espais que esta-
bleix la normativa vigent en matèria 
educativa i laboral.

Per part dels representants 
dels treballadors es requerirà 
l’Administració educativa perquè 
determine, de manera clara i 
precisa, mitjançant les correspo-
nents inspeccions tècniques, quins 
són els requisits tècnics d’espai i 
volumetria que reuneixen les aules i 
altres espais educatius dels centres 
educatius valencians.

A més de les relacions 
d’especificacions tècniques que 
es demanaran per centre educa-
tiu, els representants sindicals de 
STEPV, FECCOO-PV, CSI.F, ANPE i 
FETE-UGT PV, també van requerir 
a l’òrgan tècnic de l’Administració, 
on a partir d’ara es residenciarà el 
propi servei de prevenció de riscos 

laborals dels docents valencians, 
l’INVASSAT (Institut Valencià de 
Seguretat i Salut en el Treball), 
perquè vigile i controle el compli-
ment estricte de la legalitat vigent 
en matèria de seguretat i salut 
laboral en els centres educatius, 
ja que aquesta queda totalment 
desvirtuada com a conseqüència 
de l’aplicació en aquests centres 
de treball del Decret 73/2012, de 18 
de maig, del Consell (publicat en el 
DOCV del 2012.05.21) i l’Ordre de 19 / 
2012, de 21 de maig, de la Conselle-
ria d’Educació, Formació i Ocupació 
(DOCV del 22), instruments jurí-
dics dictats per aplicar, amb tot el 
seu rigor i duresa, a la Comunitat 
Valenciana, el Reial Decret Llei 
14/2012 sobre retallades i ajusta-
ments en matèria d’educació de 
més de 3.000 milions d’euros, dictat 
pel govern de la Nació.

Els sindicats docents denuncien, 
una vegada més, que, com a conse-
qüència de l’increment de les ràtios 
i de les retallades en l’Educació, 
s’agreugen els riscos laborals a què 

estan exposats els treballadors de 
l’ensenyament com a conseqüència 
de la modificació de les condicions 
de treball (increments de ràtio, 
amuntegament de l’alumnat, incre-
ment de l’horari lectiu del professo-
rat, desplaçament dels seus llocs i 
centres de treball, amenaça i incer-
tesa pels milers d’acomiadaments 
que hi haurà, i un llarg etcètera.)

Els sindicats docents esperen una 
resposta ràpida, contundent i ex-
pressa de l’Administració educativa 
i del seu òrgan tècnic en matèria de 
prevenció de riscos laborals, que 
assenyale com s’està garantint que 
es compleix la legalitat vigent en 
els centres educatius i la qualitat 
en la prestació del servei educa-
tiu. En cas contrari, de no obtenir 
resposta o si aquesta és negativa, 
no ens quedarà altra opció que 
acudir a la Inspecció de Treball o a 
la Fiscalia.

València, 26 de juny de 2012

SECTORS

STAS-Intersindical Valenciana aconsegueix millorar les
condicions en un centre de treball

El passat 8 de març STAS-Inter-
sindical Valenciana va actuar amb 
caràcter d’urgència  en assabentar-
se  d’un accident registrat a la seu 
de la Secretaria Autonòmica de 
Família i Solidaritat de la Conselleria 
de Justícia i Benestar Social, ubica-
da al nombre 2 de la plaça de  Sant  
Nicolau  de València.

Els fets es van produir cap a les 13h 
del migdia, quan es va registrar un 
conat d’incendi provocat pel SAI del 
servidor del servei informàtic. Bona 
part de l’edifici es va omplir de fum 
dens, acompanyat d’una forta olor 
a plàstic cremat. Afortunadament, 
l’actuació d’un company del nostre 
sindicat, interessat en  temes de 
prevenció, va permetre improvisar 
l’ evacuació de tot el personal i va 
evitar riscos d’intoxicació per fum 
entre d’altres.

Durant la visita que STAS-Intersin-
dical Valenciana  va realitzar al lloc 
dels fets a petició de les treballa-
dores i treballadors,  i després de 
parlar amb algunes persones co-
neixedores dels fets ocorreguts, ens 
vàrem assabentar  que aquest cen-
tre mancava d’un pla d’emergència i 
avaluació  

És un cas més derivat de  l’actitud 
dels responsables polítics de la Ge-
neralitat Valenciana, que insisteixen 
a  menysprear totes les qüestions 
relacionades  amb la Seguretat i la 
Salut laboral del seu personal. Atés 
que no hi ha un posicionament ad-
ministratiu responsable  pel que fa  
als Serveis de Prevenció dels sec-
tors docent i d’administració pública, 
STAS-Iv intenta resoldre aquesta 
situació dirigint un escrit a Miguel 
Angel Tarín, director de l’INVASSAT, 
per exigir-li  la investigació dels fets 
ocorreguts.

Un poc d’història

STAS-Intersindical Valenciana hagué 
de fer una primera intervenció  en 
aquesta unitat administrativa quan, 
el 19 de setembre de 2011,  es va 
efectuar el seu  trasllat improvisat,  
des del carrer  Avellanes,  on tenia 
la seu, a la plaça Sant Nicolau.

En aquell moment, vistes totes les 
irregularitats comeses  en matè-
ria de prevenció de riscos laborals 
durant el trasllat, vàrem  decidir de-
nunciar els fets davant de la Inspec-
ció Provincial de Treball, tal i com es 
registra el  29 de setembre de 2011.

Aquella denúncia, que mai no va 

tindre resposta, s’ha reobert arran 
de l’incendi.

Situació actual

L’Inspector de Treball assignat 
per investigar la nostra denúncia,  
registrada en aquest organisme en 
data 29 de setembre de 2011, ens va 
cridar desprès dels fets ocorreguts 
en març de 2012 explicant que anava 
a intervindre. Per mitjà de reque-
riment oficial emés el 17 de maig 
de 2012, vol exigir explicacions als 
responsables corresponents de la 
Conselleria de Justícia i Benestar 
Social respecte  cadascuna de les 
nostres demandes enumerades en 
la denúncia.

Tenim coneixement que estan inter-
venint,  a poc a poc,  en les deman-
des de l’Inspector de Treball. Ara 
ens queda a nosaltres fer el segui-
ment del cas i vigilar el compliment 
de  tot el que demanda l’autoritat 
laboral. 

Una vegada més constatem la 
indecència pel  fet que la Generalitat 
Valenciana, responsable de vetllar 
pel compliment de la normativa en 
Prevenció de Riscos Laborals de tot 
el teixit empresarial del País Valen-
cià, en siga incomplidora en els seus 
propis edificis i vulnere el dret que 
les treballadores i els treballadors al 
seu servei tenen de ser protegits.

STAS-Intersindical Valenciana 
continuarà lluitant per aconseguir 
la integració de la Prevenció de 
Riscos en l’estructura organitzativa 
de la Generalitat Valenciana  i del 
compliment  de la Lllei de Prevenció 
de Riscos Laborals en tot el sector 
públic.

____

Encarna García Andrés, responsable 
de l’Àrea de Salut Laboral de STAS-
Intersindical Valenciana
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STICS 
La inseguretat de la seguretat

Treballe a la Universitat de Va-
lència, en una contracta i veient 
any rere any el que passa amb el 
personal dels serveis (contractes 
d’empreses privades) cada vegada 
estic més convençut que hi ha tre-
balladors de primera, segona, etc.
Al Campus en què treballe fa anys 
ens van facilitar un vestidor ja que 
som diversos treballadors i estem 
de servei les 24 h. del dia, entrant, 
eixint i en general fent vida ací. Fins 
al dia d’avui ningú s’ha preocupat 
de vore què és una cambra que no 
té cap tipus de ventilació, ni cap 
aparell de climatització, de ma-
nera que sobretot a l’estiu no us 
podeu imaginar la calor que pot 
fer-hi i això que només l’utilitzem 
per canviar-nos o per realitzar 
algun menjar diari, però ja no és 
només la calor, com he dit estem 
de servei les 24 hores del dia i 
l’esmentat vestuari només passa el 
servei de neteja una vegada cada 
15 dies, sempre que no hi hagen 
dies festius pel mig o no siga en 
període de vacances, perquè si és 
així ens podem tirar un mes sense 
que passe ningú a netejar. De la 
neteja del vestuari ens hem queixat 
en diverses ocasions en la Unitat de 
Campus perquè pensem són part 
de les instal·lacions, si d’aquestes 
instal·lacions que netegen cada dia, 
menys el nostre vestuari.
Un altre tema que ens preocupa 
és que han canviat la forma de 
realitzar el servei. Vos explique, 
antigament anaven dues persones 
en un vehicle al servei nocturn, no 
és que siguen suficients però és el 
que hi havia per controlar entre 11 
o 12 edificis i l’exterior del Campus, 
si més no tenies el suport proper 
del company o companya per si 
passava alguna incidència. Doncs 
bé, ara això ha canviat, ara només 
hi ha una persona. El millor és que 
parles amb el personal del Cam-
pus i al·leguen que hi ha una altra 

persona en la zona nova (per cert, 
zona que està tancada, la nostra és 
en Campus obert), que en cas que 
passe alguna cosa a la persona que 
està de servei, aquest podria trucar 
i l’esmentada persona que està a 
la zona nova hauria d’abandonar el 
seu servei, desconnectar elements 
de seguretat d’algun edifici, passar 
per l’interior d’un túnel que des-
coneix (no sabem si hi ha llum, a 
més de tenir conduccions de gas, 
cables de llum, etc.), i arribar fins a 
un edifici de la zona on ens trobem 
nosaltres, que per poder accedir a 
aquest edifici han d’estar descon-
nectats els elements de seguretat, 
i no només això, ha d’estar la porta 
que dóna accés als túnels oberta. 
O siga, que per quan arribe segur 

que la persona que ha sol·licitat la 
seua presència podria estar mor-
ta. Però això tant s’hi val, és una 
empresa contractada i en aquesta 
casa, segons m’han dit en repetides 
ocasions, es regeixen pel “principi 
d’economia”.
Espere que amb aquest article 
el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals del Campus de Tarongers 
s’adone que hi ha més persones 
treballant diàriament i realitzant 
una tasca, bastant desagraïda per 
cert, i que no tenen garantida la 
seua seguretat.
_____

José Enrique Martínez Bernat, 
delegat sindical de STICS

STM Secció sindical de Ford
Tots els anys la mateixa història

TUC Secció sindical d’EMT-València

A hores d’ara de l’any la calor dins 
de fàbrica s’està fent insuporta-
ble en la major part de la factoria, 
però destaquen negativament les 
plantes de muntatge i Premses. 
Sempre connecten tard i malament 
l’aire condicionat, i quina casualitat 
que sempre funciona el just per no 
donar-nos les dues pauses de calor 
de 10 minuts que recull el nostre 
conveni en cas de calor extrema.
Ara bé, sempre funciona correcta-
ment l’aire condicionat a les oficines 
dels gerents i encarregats, i si se’ls 
avaria, ràpidament es repara.
Hi ha zones de fabricació a Ford 
que estan millor condicionades que 
altres, però el que és de jutjat de 
guàrdia és estar amb els aparells 
d’aire condicionat espatllats en les 

àrees de descans que les utilitzem 
en les nostres pauses, zones amb 
màquines expenedores que pro-
dueixen molta calor l’habitacle, fent 
impossible una estada agradable 
per descansar i ser punt de reunió 
de companys.
Des del STM sempre estem atents 
a qualsevol decisió d’aquest tipus 
per poder exigir la reparació dels 
aparells d’aire condicionat, espe-
cialment el de les àrees de descans, 
però la factoria és enorme i per això 
sol · licitem la col · laboració de la 
plantilla perquè ens avisin de qual-
sevol incidència i poder solucionar 
com més aviat millor. Hi ha un de-
partament de manteniment central 
per a aquests menesters que depèn 
de Ford, però la política de reducció 

de costos i sembla que l’insuficient 
interès dels seus gerents per poder 
ser ràpids i efectius en esmenar 
aquests problemes, impedeixen un 
millor condicionament tèrmic en 
benefici de les treballadores i treba-
lladors de producció.
És tasca de l’empresa oferir les mi-
llors condicions possibles durant la 
jornada laboral, a una plantilla que 
ja pateix uns ritmes endimoniats i 
una enorme sobrecàrrega de treball. 
I és tasca de les i els delegats sindi-
cals, vigilar que l’empresa compleix 
amb aquesta comesa.
_____
Manuel Ferrando Moya, responsable 
àrea de Salut Laboral de STM-Inter-
sindical Valenciana

En EMT ens trobem actualment 
en un conflicte amb aspectes de 
difícil solució. Les mobilitzacions es 
remunten al passat mes de febrer 
amb diferents manifestacions i con-
centracions pels carrers de València 
i han tingut el seu punt àlgid els dies 
21, 22, 23 i 24 de juny amb una con-
vocatòria de vaga coincidint amb la 
celebració de les curses de formula 
1 i la nit de Sant Joan. Aquestes 
jornades de vaga han estat un èxit 
amb un 100% de seguiment per part 
de les treballadores i treballadors 
d’EMT però han donat lloc a nous 
enfrontaments amb els polítics (que 
al cap i a la fi són els que dirigeixen 
EMT) amb contínues declaracions 
en premsa del regidor Novo acusant 
els treballadors d’actes de sabotat-
ge i donant unes xifres de salaris to-
talment allunyades de la realitat, tot 
això amb la finalitat de criminalitzar 
a la plantilla d’EMT davant l’opinió 

pública. Aquests enfrontaments 
van tenir el seu punt àlgid el passat 
dia 23 quan Rita Barberá va tractar 
de pocavergonya i mentidera a una 
conductora d’EMT que es trobava 
davant del domicili de l’alcaldessa, 
demostrant la prepotència i inep-
titud que caracteritza a aquesta 
senyoreta i és que amb aquesta 
classe de polítics que ens governen 
no és estrany que les coses estiguen 

com estan i no tinguen aspecte de 
solució. Les mobilitzacions conti-
nuen i mantenim la pressió amb les 
manifestacions sense descartar en 
el futur la convocatòria d’una vaga 
indefinida.
_____

Heriberto Moreno, responsable del 
Àrea de Salut Laboral del TUC-
Intersindical Valenciana

SECTORS
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Riscos psicosocials: l’assignatura pendent a 
les universitats

OPINIÓ

CAT
La voluntat de prevenir: una exigència

Moltes vegades apuntem que 
la falta de cultura preventiva és 
responsable directa i important de 
molts dels accidents i amenaces a 
la salut que patim les treballadores 
i treballadors. Però incidir només 
en açò es pot convertir en un artifici 
ideològic del neoliberalisme tan 
maligne com quan fan constant in-
sistència de reclamar formació per 
a les persones treballadores i ho 
deixen tot en aquesta única qües-
tió. Perquè si la prevenció fora una 
taula, una de les seues potes podria 
ser la formació, però una altra més 
important que aquesta és la volun-
tat de realitzar prevenció per part 
dels agents implicats. I aquesta 
pota moltes vegades és més curta o 
fins i tot inexistent.

Aquesta falta de voluntat, espe-
cialment per part de l’empresariat, 
està relacionada directament 
amb la mentalitat mercantilista 
desproveïda d’humanitat que ha 
caracteritzat a la classe dominant 
des de sempre, i que es va perfilar 
tan clara després de la primera 
revolució industrial. Si el cost de la 
malaltia professional, de l’accident 
de treball i dels incidents ho reper-
cutira directament l’empresariat 
d’una forma tan intensa com ho 
repercuteix la persona treballadora 
afectada, la voluntat de prevenir 
agafaria tota la força que encara 
necessita. Però açò no és així: la 

classe treballadora, carrega les 
seues malalties laborals a soles; 
en el seu temps personal; amb el 
suport de la seua família; amb la 
seua mútua o la seua seguretat 
social; amb la seua ridícula pen-
sió,..., convertint-se així en una 
càrrega social per a si mateixa. I 
les escasses garanties legals, les 
xicotetes multes, la possibilitat de 
canviar i reposar les persones com 
si de peretes foses es tractara, fan 
que per a l’empresariat l’equació 
estiga clara: Amb menys prevenció 
obtenen més beneficis.

Açò apunta una línia clara i cru-
cial de quina ha de ser la nostra 
reivindicació social i política com a 
sindicats de classe que som: Hem 
d’exigir polítiques que responsabi-
litzen i repercutisquen directament 
i intensament en l’empresariat la 
falta de prevenció laboral. De la 
mateixa manera que, globalitzant 
nostres reflexions, hem d’exigir po-
lítiques que impedisquen que se’ns 
obligue a competir amb el treball 
esclavista i sense drets d’altres 
països. I devem, en la nostra solida-
ritat internacionalista, exigir acords 
externs contra l’explotació laboral 
de les persones -en la seua infància 
i al llarg de tota la seua vida; siga 
quin siga el seu gènere o condició 
sexual-, i contra la lliure circulació 
de les mercaderies i les plusvàlues 
obtingudes per mitjà d’aquesta 

explotació.

El teixit de relacions que anem 
construint dins i fora del nostre 
territori amb altres organitzacions 
socials i sindicals és, junt amb el 
treball de conscienciació social 
que realitzem des de la nostra 
acció sindical, una de les principals 
activitats amb què desenrotllar 
aquesta línia d’acció. Una línia que 
evidentment no es pot circum-
scriure a una sola àrea d’acció, 
perquè l’afecta tot: acció sindical, 
moviments socials, gènere, salut 
laboral, acció jurídica, formació,...
_____

Benjamín Renovell, delegat de pre-
venció del CAT

havia de ploure
fins que jo diguera prou

un diluvi universal
que netejara del món
Pirates Polítics
Banca Usurera
Sistema Corrupte
tota la immundícia

la gent del poble plora
pateix les retallades
es queda sense feina
o perd sa casa

Miquel Català

Els riscos psicosocials, i la seua 
prevenció, continuen sent la gran 
assignatura pendent de les univer-
sitats, encara que ja es comencen 
a veure pinzellades en algunes 
universitats que ens permeten ser 
optimistes.

Per exemple, a la UPV s’han 
realitzant accions encaminades 
a l’avaluació de riscos psicoso-
cials que ja han produït els seus 
fruits en alguns serveis. Gràcies 
a aquestes accions s’han detectat 
riscos importants i s’han produït 
correccions també importants. Així 
mateix, s’està elaborant el protocol 
d’acaçament laboral en una comis-
sió conjunta de l’administració i els 
sindicats.

A la UVEG es començarà a ne-
gociar un nou protocol de riscos 
psicosocials després de l’estiu (a 
través d’una comissió conjunta dels 
sindicats i la universitat). Després 
de les múltiples denúncies que els 
delegats i les delegades de preven-
ció hem presentat en la inspecció 
de treball, les avaluacions fetes 
com a conseqüència dels diversos 
requeriments de la inspecció, els 
múltiples factors que cal corregir 
(en càrrega mental, supervisió i 
participació, interés per la persona 
treballadora...), la negociació del 
protocol podrà dotar-nos d’una 
ferramenta que pot arribar a ser 
molt útil.

A la UA tenim una situació una 
mica diferent. El protocol d’actuació 
en casos de risc psicosocial ha patit 
un bloqueig llarguíssim, des de 
desembre del 2010. Aquest docu-
ment va costar dos anys de traure 
endavant, i finalment fou consen-
suat l’any 2010 amb l’administració 
i les diferents seccions sindicals. 
Després de diversos requeriments 
al rector cessant, Jiménez Rane-
da, perquè el tornara a activar, i 
amb la resposta reiterativa: “està 

revisant-lo el Servei Jurídic de la 
UA”, aquesta setmana hem rebut 
un correu anunciant-nos que el 
protocol, mínimament retocat, serà 
“estudiat” en el pròxim Consell de 
Govern. En el nou document, la 
paraula “assetjament” (laboral) ha 
estat substituïda per “estrés”, és a 
dir, es carreguen les tintes sobre 
qui pateix l’assetjament, sobre les 
conseqüències que se’n deriven, 
però no sobre el problema que en 
moltes ocasions causa l’estrés, 
l’existència d’un/a assetjador/a. 
També ha desaparegut un xicotet 
diccionari terminològic que fixava la 
definició dels termes utilitzats en el 
protocol.

Alguns sindicats hem protestat 
enèrgicament per no haver-nos 

tingut en compte a l’hora d’introduir 
les esmenes i hem preguntat si el 
pròxim Consell de Govern, a part de 
“estudiar” el document, aprofitarà 
per aprovar-lo sense consultar-ho 
amb nosaltres. És un tema sobre el 
que estem especialment sensibi-
litzats, atés que en les universitats 
hi ha un sistema de treball extre-
madament jerarquitzat que sovint 
propicia casos de risc psicosocial, 
per això esperem que el rectorat 
mantinga el text inicial aprovat amb 
la representació sindical.
_____

Delegats i delegades de prevenció 
de l’STEPV a les universitats públi-
ques valencianes.



EDITORIAL

20         BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’ÀREA DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT - JULIOL / AGOST  2012

Un estiu negríssim

EL VESPER

Una altra vegada les tisores dels 
responsables polítics del País Va-
lencià han provocat efectes imme-
diats i devastadors, a les nostres 
terres, la manca de prevenció, 
primera intervenció davant el conat 
d’incendi i la disminució de recur-
sos en detenció, han contribuït a 
la gran tragèdia ecològica en què 
estem immersos.
Segons els experts una primera 
intervenció ràpida és importantíssi-
ma unida a una detenció immedia-
ta, però sembla que no han dubtat 
a fer retallades significatives en 
les tasques de vigilància, agreu-
jant més la situació, els notables 
retards en les primeres actuacions, 
així com els evidents errors de 
coordinació i estratègia, denunciats 
i constatats per nombroses perso-
nes de les zones afectades.
És el moment d’exigir responsabi-
litats amb una investigació rigorosa 
de tot el procés i de les actuacions 
en relació amb aquest greu desas-
tre ecològic, per detectar els errors 
i esmenar les mancances.
Els resultats de les estadístiques, 
indiquen que gairebé el 90% dels 
incendis al País Valencià són 
per causes humanes, i la major 
part per negligències i accidents 
evitables, amb una bona i veritable 
política de prevenció, basada en 
la informació, formació i regula-
ció dels usos, vigilància i mesures 

eficaces dissuasòries.
Només amb la unió, l’organització i 
la planificació aconseguirem defen-
sar i lluitar pels drets fonamentals i 
constitucionals de totes les perso-
nes. És conegut el plantejament 
filosòfic - antropològic que diu, que 
on neix una necessitat sorgeix un 
dret; aquest plantejament tan lògic 
apareix per primer vegada a “La 
República” de Plató.
Hem de recordar que els drets 
constitucionals es classifiquen en 
drets fonamentals o de primera 
generació, drets econòmics, socials 
i culturals o de segona generació, 
i drets a un medi ambient sa o de 
tercera generació.
Voldria concloure dient que el 
temps és un bé irrecuperable i es-
sencial en les grans batalles, hem 
de saber utilitzar-lo amb previsió de 
futur. La teoria newtoniana d’acció 
i reacció, no és suficient, hem de 
crear una estratègia combativa i lò-
gica, tenint en compte que com en 
una partida d’escacs, cada decisió 
que adoptem en cada moviment, 
condicionarà els nostres movi-
ments futurs i el resultat final.
_____

Carmen Gómez Gomis, Coordinado-
ra de l’Àrea de Salut Laboral i Medi 
Ambient d’Intersindical Valenciana

Estem tristos, de dol, sí de dol… en 
pocs mesos hem vist com el color 
negre envaeix les nostres vides, 
s’ha vist ennegrit el nostre entorn, 
la nostra feina: els miners inicien 
la seua marxa negra, els dilluns 
de dol a les escoles, l’augment 
d’acomiadaments, els desnona-
ments, els divendres negres, la 
sanitat fent aigües i ara se sumen 
els nostres boscos calcinats, què 
poc ens queda ja i quant pel que 
lluitar i reivindicar.
Després d’un hivern dur ple de 
conflictes i mobilitzacions en els 
diferents sectors econòmics, amb 
una tòrrida primavera valenciana 
que ha qüestionat les contundents i 
nefastes actuacions del govern del 
País Valencià, ens trobem immer-
sos en un estiu negríssim, ple de 
dolor i de ràbia continguda pels in-
cendis que han arrasat els nostres 
boscos i part de les nostres arrels, 
perquè som gent enganxadea a les 
nostres terres. 
Les retallades aplicades pel govern 
valencià i l’estat espanyol, han 
provocat un retrocés important en 
el temps i en l’estat de benestar 
del conjunt de la ciutadania i com 
no, en la seguretat dels nostres 
boscos, de la nostra fauna..., amb 
tots els efectes col·laterals que això 
suposa.
Hem iniciat un estiu catastròfic, 
tenyit de negre, per al nostre medi 
ambient, així com per totes les per-
sones que estimen la seua terra, no 
hem d’oblidar que molts homes i 
dones han hagut de veure com cre-
maven els seus paratges, camps, 
cases, animals, en molts casos la 
seua forma de vida.
Han estat dies d’angoixa i impo-
tència, de sentiments profunds, 
pendents de notícies que ens 
alleugeriren el nostre pesar i abati-
ment, davant l’enorme tragèdia que 
estàvem vivint.


