
S om ciutadans i ciutadanes, tenim
drets, però no ha sigut sempre així, ni
ha sigut a cap preu. Durant més de dos

segles les treballadores i els treballadors hem
lluitat per conquerir el dret a negociar les
nostres condicions laborals i aconseguir
limitar els efectes del capitalisme sobre les
nostres vides.
Les jornades interminables de treball, la

insalubritat, la discriminació de les dones, el
treball infantil, l'absència de vacances, el
poder omnímode dels patrons, la inexistència
de serveis públics universals i gratuïts eren les
condicions en què van treballar i treballen
encara hui en dia milions de treballadores i
treballadors arreu del món.
Si s'han modificat parcialment aquestes

condicions ha sigut gràcies a la capacitat de
lluita i d'organització de la classe
treballadora. La lluita permanent i constant,

els sacrificis, la mort d'algunes persones
treballadores i l'organització en sindicats ens
han permés millorar les condicions laborals,
accedir a serveis públics universals i guanyar-
nos el dret a una pensió al final de la vida
laboral. No ha sigut una concessió gratuïta
d'empresaris i poders polítics, sinó una dura
conquesta.
Assistim els últims temps a una ofensiva

del poder financer per eliminar totes i cada
una d'aquestes conquestes. Ells en diuen crisi,
però és una altra cosa: és la decisió de posar fi
als avanços de la classe treballadora i tornar a
un marc de relacions de producció en què les
treballadores i els treballadors queden a la
mercé de la voluntat dels empresaris,
l'acomiadament siga lliure i barat, els salaris
raquítics, la precarització de l'ocupació la
norma, la negociació col·lectiva inútil i el
sindicalisme proscrit.
Tot això en el marc d'un empobriment

generalitzat de les classes populars europees i
la desconstrucció de l'anomenat estat del

benestar. En són mostres evidents el
deteriorament interessat de l'educació i la
sanitat públiques per després privatitzar-les,
el retard de l'edat de jubilació, l'increment de
l'exigència de condicions per a accedir a una
pensió digna, l'afebliment de l'atenció social o
la desaparició de les polítiques d'igualtat.
Tenim drets. Tenim dret a la felicitat; una

felicitat fonamentada sobre unes condicions
laborals pactades i dignes, una jornada
laboral que permeta la conciliació familiar i
l'absència de discriminacions, unes vacances
remunerades, una faena estable, una
educació i una sanitat públiques universals i
gratuïtes, una cobertura social adequada i
unes pensions raonablement acceptables.
Tenim dret a organitzar-nos en sindicats

per lluitar, mantindre els drets conquerits i
avançar; tenim dret a la vaga, a manifestar-
nos i a reunir-nos lliurement.
Tenim drets, però els hem de defendre

amb totes les nostres forces perquè estan en
perill. Les polítiques anomenades d'austeritat

impulsades per Europa i l'agressivitat del
capitalisme (mercats en diuen) són la
coartada per a desmuntar tot un sistema de
relacions socials. Però encara no en tenen
prou, ara es tracta de destruir qualsevol
forma de resistència i desprestigiar
sistemàticament les organitzacions sindicals.
L'enduriment de la repressió durant els
successos de València i el 29-M són, curt i ras,
l'anunci de decisions encara més dràstiques.
En un futur pròxim es proposen atacar fins i
tot els drets de vaga i manifestació.
Tenim drets i tenim l'obligació de

defendre’ls, ho devem a les generacions que
els van conquerir, però també a les
generacions del futur. El Primer de Maig en
record dels qui van morir lluitant, amb el
compromís de continuar la lluita. El Primer
de Maig contra la reforma laboral. El Primer
de Maig contra les retallades. El Primer de
Maig en defensa dels serveis públics. El
Primer de Maig pels nostres drets. El Primer
de Maig en defensa de la democràcia. 

Especial Salut Laboral:
La salut no es ven, es defén 
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La Vaga General del 29M va estar se-
guida per milions de persones arreu
de l'estat. La participació en les ma-
nifestacions convocades va ser mul-
titudinària. Les treballadores i tre-
balladors van buidar els centres de tre-
ball i, junt a les persones aturades,
joves i pensionistes, van omplir els ca-
rrers de les ciutats. El seguiment de la
vaga va ser d'un 76% en el conjunt del
País Valencià. Per sectors va ser: 90%
en indústria, construcció i transport;
educació el 60% en pública, el 45% en
privada i quasi total en les universi-
tats; en sanitat pública del 55 – 60 %;
administracions i empreses públi-
ques el 55-65%; correus el 75%; jus-
tícia el 52% i comerç i serveis el
50%. Les grans empreses, centres de
treball i de distribució, polígons in-
dustrials, ports i aeroports van parar
totalment. Un element a destacar va
ser la gran pressió patronal i medià-
tica contra la vaga que va impedir a al-
gunes persones sumar-se sota l'ame-
naça d'acomiadament. Malgrat açò, va
ser un èxit, superant amplament la del
29 de setembre de 2010.
Les manifestacions convocades

pel matí en nombroses poblacions
(Elx, Elda, Dénia...) i per la vesprada
en Alacant, Castelló i València van ser
multitudinàries. Més de 400.000
van participar en aquestes últimes.
La presència de la Intersindical Va-

lenciana en tota la jornada de vaga va
ser important. Vam estar en els piquets
informatius, concentracions i mani-
festacions arreu del país. El treball de
la nostra militància ha contribuït a l'è-
xit de la vaga en aquells sectors on te-
nim més implantació. També cal des-

tacar la major participació dels sectors
en lluita com ara: EMT, RTVV, IVV-
SA, Generalitat Valenciana, ensen-
yament, transport ferroviari...
Intersindical Valenciana havia con-

vocat la vaga contra la reforma labo-
ral aprovada pel govern espanyol i con-
tra el decret 1 / 2012 de retallades del
govern valencià. La gran majoria dels
sindicats, a excepció dels corporatius,
ho van fer. 

I ara, què?

El govern espanyol va rebutjar, el
passat 12 d'abril, les esmenes a la to-
talitat presentades pels partits de l'o-
posició al Reial Decret 3 / 2012 de re-
forma laboral que s'està tramitant en
el parlament. Aquest fet, posa en
evidència, una volta més, la manca de
voluntat del govern per escoltar la veu
del carrer. Per aixó, des del nostre sin-
dicat considerem que no és viable un
procés de negociació ni de diàleg so-
cial. No és possible per l'obstinació del
govern i la patronal en mantindre la
reforma laboral i per la impossibilitat
de millorar-la en la negociació. La re-
forma laboral és una agressió tan
brutal als nostres drets que cal dero-
gar-la en la seua totalitat. 
La nostra proposta passa per con-

tinuar les mobilitzacions contra la re-
forma laboral i els plans d'ajust. Per
fer-ho, considerem que cal construir
un front comú que agrupe el movi-
ment sindical, les plataformes i mo-
viments socials i els partits polítics que
tinguen una voluntat ferma de trans-
formació i aposten per la lluita per fer
front a les polítiques neoliberals apli-
cades pel governs espanyol i valencià. 

28-M | 22:00 h
Motxilles amb entrepans, sucs, fruita
i aigua, impaciència mentre arriba el
company amb el qual anaven a Mer-
cavalència. Quatre persones  en un cot-
xe apropant-nos a Mercavalència. En
arribar, més policia que piquets en un
cordó per facilitar l'accés de vehicles.
Malgrat açò, persones dels diferents
sindicats, entre els quals estava la
gent de la Intersindical Valenciana,
anaven informant els camions dels mo-

tius de la vaga general. Cada camió que
donava la volta i no entrava era acla-
mat amb crits de “Vaga General!”. Tan-
mateix, alguns decidien entrar entre
crits d'”Esquirol!”. Poc a poc, la gent
anava arribant. Moltes cares eren ve-
lles conegudes d'altres vagues, però en-
guany també n'hi havia molta gent jove

que era la primera vegada que parti-
cipava en els piquets. Gent  alegre i
combativa que no es va moure quan
va arribar la Unitat d'Intervenció Po-
licial, desafiant el personal. 
Un camió anomenat “Madremia”

es va espatllar en la redona d'accés i
ens va ajudar involuntàriament a
formar una tanca. Vora les tres del
matí, feta la feina a Mercavalència, es
van desplaçar a altres llocs de la ciu-
tat per continuar el seu treball.

28-M | 22:00 h

Al mateix temps, altres companyes i
companys estaven en les cotxeres de
l’EMT darrere de la Politècnica per in-

formar de la vaga. A les dues hores to-
tes les persones de l'empresa i de les
subcontrates estaven en vaga. En el
transport públic de València sols van
eixir els autobusos dels serveis mínims.
A mitjan matí, les treballadores i tre-
balladors de la EMT van irrompre en
la sessió del Consell d'Administració

per fer palesa la seua protesta per la
rebaixada de salaris. 
Mentrestant, en nombroses em-

preses d'arreu del país, hi havia grups
de vaguistes informant de la Vaga Ge-
neral. També molta polícia i guàrdia
civil, dificultant la tasca informativa i
coaccionant els vaguistes. A mesura
que avançava el dia les informacions
anaven circulant pels piquets i totes i
tots sabiem que la vaga era un èxit. Sa-
biem que TeleMadrid estava apagada,
que en els matgazems de Mercadona
no havia activitat, tampoc en el Port de
València, ni en la Ford o centenars
d'empreses... la complicitat entre la gent
dels piquets era tot un exemple, més
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    ACTUALITAT REFORMA LABORAL I RETALLADES

VAGA GENERAL 29-M

L’èxit del 29-M ha de servir
per construir un front comú
social, polític i sindical

CAUSES

La totalitat de mesures que ara s’apliquen es-
tan teoritzades des dels anys 70 pels anome-
nats neoliberals amb unes idees molt simples:
“El treball no pot ésser subjecte de drets i ga-
ranties: ha d’ésser una mercaderia més i, per
tant, s’han de reduir els seus costos”. Les se-
ves receptes –autèntic verí– passen per utilitzar
el treball únicament quan es necessita, sen-
se assumir riscos, per fer que la modificació
o extinció del contracte sigui un acte lliure, uni-
lateral i de baix cost per les empreses. Tot això
amb la limitació a la mínima expressió dels sin-

dicats i la negociació col·lectiva. Aquestes te-
ories ultres s’incorporen parcialment al que
es coneix com el Llibre Verd del Dret del Tre-
ball i el concepte de flexiseguretat, instruments
determinants en les polítiques laborals de les
institucions de la UE que s’han construït ba-
sant-se en dos tòpics: “el Dret de Treball vi-
gent genera dualitat en les relacions laborals
i menys garanties generen més ocupació”.
La nostra obligació és no mantenir cap

compromís de pau laboral. Ja no es tracta d’u-
na vaga general, es tracta d’un gir social, polí-
tic i sindical profund. S’ha imposat un discurs
de doctrina del xoc, situar les relacions laborals
com a suposades causants de la crisi i demanar

la pèrdua de drets per la seva superació, enca-
ra que no diuen ni un únic dret laboral que guar-
de relació amb la generació d’aquesta crisi. Al
contrari, el que pretenen és determinar que la
crisi no la paguen les grans empreses, sinó els
treballadors i les treballadores.

EFECTES

Cap de les mesures aprovades suposarà� un fre
a la temporalitat. Les modalitats mé�s precà-
ries en la contractació� es desenvolupen i se’n
creen altres de noves en les quals, sota la for-
ma d’un contracte indefinit, es possibilita una
finalització� del contracte no indemnitzada, cosa
que generara� me�s rotació i temporalitat, en-

cara que a les estadi�stiques el nombre de con-
tractes temporals minve. Facilitar l’acomia-
dament desregulant la causa, eliminar la re-
solució� de l’autoritat laboral en els acomia-
daments col·lectius, reduir la indemnització�
per acomiadament improcedent i eliminar els
salaris de tramitació� no nomé�s suposen una
peèrdua de drets i de garanties davant l’ex-
tincio�, sinó� que afecten, sobretot, la pro�pia es-
tabilitat del contracte i el compliment de les
seves característiques. La significacio� de tot
això, en el sector públic, va més enllà� d’una
qu�estió� laboral i obre la porta al desmante-
llament d’alguns serveis públics, a travé�s d’u-
na combinació� d’ajust del dé�ficit i acomiada-

Contrareforma laboral: causes, efectes i respostes
VIDAL ARAGONE�S

29-M  
diari urgent



enllà de les sigles sindicals. Totes i tots
teniem clar quina era la nostra feina,
qui és el nostre enèmic. 

29-M | 07:00 h

A València, un gran piquet circula tot
el matí pels carrers del centre co-
mercial. Moltes sindicalistes i moltes
treballadores en formaven part. A les
12 es van juntar amb les persones que
venien dels campus universitaris. Mi-
lers de persones abraçaren la ciutat fins
l'hora de dinar.

29-M | 14:00 h

En la seu del Sindicat es va disposar
de menjar per la gent dels piquets. Un

dinar ràpid, moments de descans, al-
guna gent va dormir alguna estona,
molta alegria en saber que la vaga ha-
via eixit. I esperant per la manifesta-
ció de la vesprada.

29-M | 16:00 h

En arribar el camió i anem a la Pla-

ça de Bous per montar-lo. Música.
Molta gent. La capçalera de la mani
comença a caminar mentre des del
nostre camió sonava Som d'Obrint
Pas. Desenes de milers de persones
omplint els carrers de la ciutat. La pan-
carta de la Intersindical Valenciana,
una pancarta molt fotografiada, en-
tra en la mani formant un grup molt
nombrós i compacte, al camió conti-
nua sonant la música de les velles can-
çons revolucionàries, dels nous grups
valencians i les veus del Miquel i del
Francesc que animen el personal... En
el carrer Colom, l'onada blanca i roja
de les nostres banderes forma un
bloc impressionant. 

Era molt emocionant caminar
pels carrers, la gent de les voreres i
de molts balcons aplaudint, fent
gestos de complicitat, de saber que
estem en el mateix vaixell, que totes
i tots anem contra les polítiques neo-
liberals del govern i dels organismes
internacionals. Arribem a l'Albere-

da on fem els parlaments des del ca-
mió, sona la Muixeranga i la Inter-
nacional. Pleguem. Caminem de
tornada a la seu pel carrer Colom.
Encara queda gent a l'alçada de la
Porta dels Jueus. Una manifestació
impressionant. 

29-M | 22:00 h

Arribem a la seu passades les 22 ho-
res, baixem el material del camió, en-
cara tenim una estona per comen-
tar les anecdotes del dia i per beu-
re i menjar alguna cosa. Cares
cansades, per no haver dormit, però
molta alegria per la feina ben feta i
pels resultats de la vaga. 
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ments col·lectius. Les noves possibilitats de mo-
dificació� de les condicions de treball i el nou
contracte a temps parcial no nomé�s obligaran
a treballar a la carta, sinó� que desenvolupa-
ran un procés de pèrdua de les millores laborals
existents, generades durant dé�cades. En el ma-
teix sentit, jugarà� un paper determinant la pèr-
dua d’ultraactivitat dels convenis als dos
anys, la reso- lució� dels mateixos per arbitratge
i la primacia del conveni d’empresa sobre el
de sector.
Així� mateix, desregular les condicions de tre-

ball, això� que anomenen flexibilitat, tampoc supo-
sarà� un augment de la productivitat per a les em-
preses. Segurament, provocara� que aquestes in-
tenten reduir els seus costos a travé�s de la pau-
perització� de les condicions dels treballadors i
les treballadores i no mitjanc�ant apostes pel des-

envolupament tecnolò�gic. Però el pitjor no és que
se’ns pretenga enganyar a l’hora de justificar la
pè�rdua de drets, sinó� que el procés tampoc gene-
rara� ocupació: la degradació dels drets suposa
asfixiar econò�micament la classe treballadora,
cosa que actua com un efecte retardant sobre
la recuperació econò�mica. Si les mesures tin-
gueren alguna relació� amb la crisi, tindrien un
caràcter temporal, vinculat a la seva durada.
Lluny d’això�, ve�nen per quedar-se i per conso-
lidar una societat que, a les insuportables cotes
d’atur, hi ha d’afegir la generalització� de la pre-
carietat.

RESPOSTES

El grans sistemes de relacions laborals amb
drets i garanties no neixen en el pur desen-
volupament del capitalisme, sinó� en el crei-

xement econòmic i l’existència d’un sindica-
lisme de classe i combatiu que tenia com a ob-
jectius mesures de carà�cter laboral i la prò�pia
transformació� social. Per evitar això, s’arriba
al contracte social pel qual els estats i les pa-
tronals reconeixen drets laborals i de la se-
guretat social, la negociació� col·lectiva i drets
sindicals a canvi de la pau social.
Aquest és l’origen dels drets que ara pre-

tenen arrabassar-nos i no pas el darrers tres
decennis de sindicalisme de concertació�.
També� é�s cert que el procé�s de gir sindical no
és una qu�estió de bons i dolents, sinó� un pro-
cé�s material en el qual, despré�s d’una é�poca
de creixement econò�mic i progré�s, arriba la
precarietat social, política i sindical de la se-
güent. Hem perdut elements d’identificació� de
classe, les alternatives poli�tíques anticapita-

listes s’han debilitat a la mí�nima expressió� i
hi ha tota una generació que ja no recorda el
sindicalisme com una eina ú�til i necessària.
Hem de recuperar tot això perquè el sindica-
lisme de concertació� no ú�nicament no ha es-
tat ú�til, sinó� que no s’adona que ja no pot ju-
gar el paper del passat: la burgesia ha trencat
el gran contracte social. Per tant, la nostra obli-
gació é�s no mantenir cap compromís de pau
laboral.
Ja no es tracta d’una vaga general, es tracta

d’un gir social, polític i sindical profund. Els tre-
balladors i les treballadores han de veure que han
de recuperar per a les seves filles i els seus
ne�ts allo� que els van deixar els seus avis i les seues
mares. La lluita ens dó�na allò� que les lleis ens
prenen.

Intersindical
La Conselleria d'Hisenda i Adminis-
tracions Públiques va presentar un do-
cument que modifica el Decret 1/2012
de retallades que va aprovar el Con-
sell al gener i planteja alguns as-
sumptes nous. El 2 d'abril, la conse-
lleria va demanar als sindicats el su-
port a aquesta proposta, però no va
acceptar cap modificació. Ni Inter-
sindical Valenciana ni cap altre sindicat
van considerar possible subscriure
cap acord en els termes de la propos-
ta. No és més que un maquillatge del
decret llei, molt poc consistent, per cert.

Què proposa l'Administració?

La proposta manté els termes del
decret durant 2012. Per a 2013, la re-
ducció dels sexennis del personal do-
cent i la carrera professional del per-

sonal sanitari seria del 25%, sempre
que els ingressos de la Generalitat no
evolucionen negativament, cosa poc
probable en l'actual situació econò-
mica. Això sí, es reconeixeran els mè-
rits per perfeccionar els sexennis i els
graus de carrera, sense efectes eco-
nòmics retroactius.
Personal interí de l'Administració del
Consell: Es mantenen els termes del
decret pel que fa a la reducció de la
seua jornada i salaris. Garanteix el fun-
cionariat interí existent durant el pe-
ríode de vigència del decret. També
dues accions formatives per persona.
Professorat interí: es mantenen els
termes del decret pel que fa al paga-
ment dels mesos de juliol i agost.
Garanteix el nombre de funcionariat
interí docent que haja ocupat vacant
durant el curs 2011-2012.

Jornada lectiva del professorat de se-
cundària: Es modifica la jornada a 18
hores lectives efectives. Açò suposa pas-
sar de 18 sessions a 20, i una reducció
de plantilla entre 350 a 500 persones
segons la mateixa conselleria.
Personal de l'Administració del Con-
sell: posada en marxa progressiva de la
carrera professional a partir de 2013
sempre que els ingressos de la Gene-
ralitat no siguen negatius. Es fa una pro-
posta de racionalització dels horaris que
és una còpia de la proposta que Inter-

sindical Valenciana va proposar en la
Mesa Sectorial de la Funció Pública.
Aquesta proposta està fora de lloc, ja que
no té res a veure amb el decret de re-
tallades i es fa per fragmentar la lluita
contra el decret i intentar la divisió sin-
dical. S'ha de traure de qualsevol ne-
gociació general i ha de ser abordada en
la mesa sectorial corresponent. 
Es recuperarien algunes mesures so-
cials incloses en l'Acord de 2008
(permisos de paternitat, família nom-
brosa, violència de gènere...).

 Reducció de la temporalitat en un
5% en el sector docent i en un 8% en
els sectors sanitari i de funció públi-
ca en el 2015. És a dir, que en 2015 la
temporalitat serà un 95% i un 92%,
respectivament, del que hi ha ara, raó
per la qual, no paga la pena
A banda d’això, aquest assumpte no

el controla el Consell (el govern es-
panyol acaba d'aprovar la congelació
per a 2012 i aquesta és la tendència en
els propers anys). 
Compensació a la baixa de les retalla-
des que aprove el govern espanyol, la qual
cosa significa que se sumaran les dues re-
tallades, la valenciana, i l'espanyola, si té
lloc finalment. Se'ns castigarà dues ve-
gades, encara que a la baixa, per la po-
lítica de contenció del dèficit i de mala
gestió dels recursos públics.
 Incapacitat temporal: S'aplicarà la
normativa estatal i durant els tres pri-
mers mesos es pagarà el cent per
cent del salari a les persones amb IT.
Aquesta normativa és bàsica, el que
deia el decret llei era il·legal i no és cap
concessió
En definitiva, la proposta del con-

seller Vela no arreplega les nostres rei-
vindicacions ni les que han portat les
treballadores i treballadors de la sa-
nitat, educació, justícia o administra-
ció del Consell a mobilitzar-se durant
més de tres mesos. Insistim en la re-
tirada del decret o de tots els seus efec-
tes, no només d'una part. 
Per tant, Intersindical Valenciana

insta a votar NO a la proposta del Con-
sell en el referèndum, i a continuar con-
vocant i participant en mobilitza-
cions si el govern valencià no rectifi-
ca.

Els sindicats duen a
referèndum la
darrera proposta de
la Generalitat
‘Està vosté d’acord que els sindicats presents en la
Mesa General donen suport al document Proposta
de mesures en matèria de personal per al període
2012-2015?’. Aquesta és la pregunta que es
plantejarà en el referèndum del proper dia 10 de
maig.
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Allioli-STEPV
A primers del mes d'abril el govern
de l'estat presentava uns pressupos-
tos en què retallava en 625 milions
d'euros (un 21,9%) les partides edu-
catives respecte a l'any 2011. Aquest
anunci tenia lloc escassament un mes
després que STEPV denunciara una
retallada de 27 milions d'euros en els
pressupostos educatius de 2011 tal
com publicava el DOCV el 28 de fe-
brer. A aquesta retallada cal sumar
la de 4 milions d'euros més en 2010.
En total més de 32 milions d'euros
en dos anys per part del govern va-
lencià. 
La retallada del Ministeri suposa

una autèntica intervenció en els
pressupostos de les comunitats au-
tònomes, perquè gran part de les par-
tides retallades es destinaven a pro-
grames en col·laboració amb les au-
tonomies, a la construcció de centres
d'Educació Infantil (0-3 anys), i a be-
ques i ajudes a l'alumnat. L'alumnat,
doncs, està en el centre del càstig pres-
supostari de l'estat, com també la re-
tallada del govern valencià (veure pàg.
6 de l'Allioli núm. 248, març 2012). 
L'obsessió retalladora no s'acaba

ací, però. Ni per part del govern de
l'estat ni per part del govern valen-
cià. El govern de Rajoy ha anunciat
que cal retallar 10.000 milions d'eu-
ros més en sanitat i educació, com-
petències que gestionen les autono-
mies i que comportaran amb tota
probabilitat la pèrdua de nous llocs
de treball en el sector públic. I per la
seua banda, la consellera d'educació,

María José Català, amenaça amb re-
tallar les plantilles d'infantil i primària
(les de secundària i FP ja les van re-
tallar el curs passat), l'increment d'-
hores lectives dels cossos de secun-
dària, Professorat Tècnic d'FP, EOI
i ensenyaments artístics, amb el
consegüent acomiadament de fins a
500 docents interins més, segons la
pròpia administració; la no substi-
tució de tot el personal de baixa
(que ja s'està aplicant); l'amortitza-
ció de jubilacions, l’increment de la
jornada de treball en juny i setembre,
etc. Tot això, a més de la retallada sa-
larial i laboral del decret-llei 1/2012

i després de dos cursos de retallades
de professorat interí.
Davant de tot açò, STEPV apos-

ta per intensificar la mobilització, in-
closa la convocatòria d'una vaga en
educació en els termes que determine
el professorat en les assemblees i en
la consulta plantejada, com a resposta
a les greus agressions per part dels go-
verns estatal i autonòmic a la quali-
tat de l'ensenyament i a les condicions
de treball del professorat.

Algunes partides retallades

Concepte Retallada
Programa Educa3* -100 milions
Ajudes llibres de text -71 milions
Secundària, Batxillerat, FP i EOI -175,79 milions
Escola 2.0** -57 milions 
Beques Erasmus -26 milions
Beques d'idiomes en estiu -24,5 milions
Matrícula alumnat universitat i famílies nombroses -30 milions
Matriculació aturats (universitat): -14,6 milions

*Creació d'escoles infantils (0-3 anys), que desapareix.
**Font de Mora no va voler aplicar-lo al País Valencià perquè els ordinadors
“provocaven miopia”.

Eliminació de 10 projectes i programes dels 17 en vigència. Queden: pro-
grama PROA; tecnologies de la informació a les aules (nou); coneixement
de llengües estrangeres; lluita contra l’abandonament escolar; acreditació
de competències professionals, que inclou un nou pla d’impuls de l’FP dual
amb participació d’empreses; innovació aplicada a l’FP; i la Xarxa Espa-
nyola d’Informació sobre Educació. 
Curiosament, els contractes-programa amb centres educatius per a l’aug-
ment de l’èxit escolar que la Conselleria d’Educació vol implantar insis-
tentment en el País Valencià desapareixen dels pressupostos estatals.

Els pressupostos educatius de l'estat confirmen el
desafecte popular cap al sistema educatiu 

L'alumnat està en el centre del càstig pressupostari
dels governs estatal i autonòmic

El Partit Popular abandona 
a la seua sort el sistema
edcucatiu 

STEPV aposta per
intensificar la
mobilització, inclosa 
la convocatòria d'una
vaga en educació

RETALLADES EN EDUCACIÓ

Intersindical Salut-Iv
No fa un any encara sentíem tot se-
guit que la sanitat valenciana era re-
ferent a Europa i arreu del mon. La
col·laboració de la iniciativa pública
i privada, el model sanitari mixt, es
venia com a fórmula de garantia d'un
sistema sanitari sostenible i proper
a l'excel·lència. Amb el pas del temps,
no molt, no sabem ben bé què ha pas-
sat amb aquesta joia.
Cap al mes d'octubre de 2011, el

conseller d'Hisenda presentava el pro-
jecte de pressupostos de 2012 a la
Mesa General de la Funció Pública
i, a primera vista, semblava que la cri-
si econòmica passava de puntelletes
per la sanitat pública: en termes re-
latius, el pressupost de la Conselle-
ria de Sanitat només baixava un
0,4% respecte dels pressupostos to-
tals de la Generalitat i, quantitati-
vament, la reducció era d'uns 30 mi-
lions d'euros. Un mos insignificant.
Fruit de la mentida, de la incompe-

tència del responsable de pressupostos
o del seguiment fidel del programa de
(des)política sanitària del Consell, el dia
4 de gener de 2012, aquell miratge es va
esvair sobtadament amb una retallada
de pressupostos que, només en sanitat,
es quantificava en 86 milions d'euros en

el capítol de personal i 440 milions en des-
peses de funcionament. Una retallada del
10% del pressupost global de la conse-
lleria, que va generar una gran polèmi-
ca per la seua dimensió i, particularment,
pel contingut d'un document de 350 me-
sures d'estalvi en la despesa corrent
que, per la seua cruesa descriptiva, feia
palés el menyspreu dels redactors per la
qualitat de l'atenció sanitària.

Nova retallada

Tres mesos després assistim a un nou
episodi de retallades; aquesta vega-
da de 700 milions d'euros, que no
han acabat de definir i que no se sap
a quines parcel·les assistencials afec-
tarà. Es parla d'introduir un repa-
gament dels medicaments per a les
rendes més elevades, de retirar de la
cobertura sanitària aquells medi-
caments de preu més baix o d'eli-
minar de la cartera de serveis aque-
lles prestacions que no es consideren
necessàries. Tot fum de botja, perquè
el que és ben segur és que una dis-
minució pressupostària d'un 22% no
pot eixir d'eliminar qüestions su-
perficials o suposades “duplicitats”.
Una retallada d'aquest calibre

deixarà el sistema sanitari valencià
tocat en la seua línia de flotació. Veu-

rem, com ja veiem, que la manca de
personal dóna peu a la massificació
de les consultes, a les llistes d'espe-
ra interminables, a la demora en les
intervencions i en les exploracions
més enllà del que és deontològica-
ment raonable. Veurem que arriben
les restriccions de subministraments
als centres sanitaris, que se’n ressent
l'accessibilitat als serveis sanitaris i
veurem que la retirada de prestacions,
malgrat tot el que asseguren, afectarà
l'estat de salut de la població. Veurem
que el sistema sanitari involuciona-
rà cap a un model assistencial benèfic,
que només atendrà les necessitats de
salut bàsiques d'aquella població
que, per manca de recursos, no puga
assumir la despesa de la seua aten-
ció sanitària.
Paralel·lament assistim, atesos

els silencis, a una altra vessant de la
(des)política sanitària del Consell.
Ningú no parla de les concessions ad-
ministratives; dels departaments
d'Alzira, Manises, Dénia, Torrevella
o Crevillent. El 20% del nostre sis-
tema sanitari està exempt de les re-
tallades, perquè en cap moment
s'ha posat   damunt la taula una pro-
posta de reduir l'aportació “capitativa”
que la Conselleria fa anualment a les

concessions per cada usuari o usuà-
ria. Encara més, ningú no parla  que
les retallades retributives del perso-
nal públic que treballa en els depar-
taments amb gestió privada redun-
den en benefici directe de les con-
cessions. Tampoc ningú no parla
de la intenció de privatitzar el nou
hospital de la Safor o el de la Plana
o, com s'ha filtrat avui, de la logísti-
ca de la xarxa hospitalària de gestió
pública.
Dues línies de treball conver-

gents que conflueixen a un punt
on, ni la joia de la col·laboració de la
gestió pública i privada interessa, per-
què el vertader objectiu de la  (des)po-
lítica sanitària del Consell és convertir
la salut en un ben privat. El seu ver-
tader objectiu és l'absència de polí-
tica sanitària. 

Retallades del decret llei 1/2012

Concepte Import (milions d’euros)
Reducció 50% carrera i desenvolupament professional 86,5

Facturació a pacients estrangers 10

Taxa acreditació centres i renovació targeta sanitària 1

Limitacions al Pla de Xoc 9

Menú bàsic comú 7,5

Entitats de Base Associativa en Atenció Primària 30

Mesures d'eficiència 70

Farmàcia hospitalària (central de compres) 50

Reorganització d'Unitats 40

Revisió Preus Concerts 40

Retribucions Directius, Guàrdies, Absentisme 57,5

Despesa Farmacèutica 125

La (des)política
sanitària 
del Consell
El vertader objectiu és convertir la salut pública
valenciana en un ben privat

No es parla de reduir les aportacions públiques de
l’Administració a les concesions privades

Aquesta retallada
deixarà el sistema
sanitari tocat en la seua
línia de flotació
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E n enguany en el qual a Espanya s'han
produït esdeveniments legals i
socials que han retallat els nostres

drets laborals d'una manera tan dràstica, és
la famosa “Reforma Laboral”, que produeix
una reculada en les nostres condicions que
ens fa témer per la nostra dignitat com
treballadors i treballadores i que com diu
l'O.I.T. ens fa témer per “tenir un lloc de
treball segur”.
Quins grups són els més agredits dins

d'aquesta dinàmica de no protegir als
empleats i empleades en qualsevol treball, i
dic emprats/as perquè és difícil ara tenir un
treball digne en aquest país en 2012?
Les dones són un 45% de l'ocupació en

la nostra Unió Europea i es calcula que
entre els 18-24 anys poden i tenen el risc o
probabilitat de patir lesions i malalties
professionals en un 50% més que qualsevol
altre col·lectiu.
Els i les treballadores especialment

sensibles que pateixen l'atac perquè té
malalties que per als altre són fingiment o
ganes de no treballar i que els deixen en un
lloc d'assetjament i enderrocament. Un
exemple d'això és el SQM( Síndrome
Química Múltiple) on la seua especial
incidència segons agent físics, químics o
biològics els afecta fins a fer-los emmalaltir
de forma crònica en molts casos.
Els /as joves que troben ocupacions en

condicions molt exigents, moltes vegades
sense experiència, sense formació, el que els
duu a accidents de treball freqüents que es
podrien evitar.
Els immigrants, que tenen les pitjors

ocupacions, sense condicions higièniques i
sanitàries, que han d'acceptar qualsevol
imposició del empleador/a perquè no tenen
papers o són d'altre país, quan fins a fa poc
Espanya era un país d'emigrants. 
Finalment, anem a citar als/as

treballadors/as que per la seua edat, entre
els 50-64 anys, que corresponen a un 30%
dels homes i dones treballant en aquest país
i que necessiten per la seua edat
“ajustaments” urgents en el seu lloc de
treball per problemes de salut, bàsicament
de tipus mental afectant a la seua salut físic,
social i psicològica i també els trastorns
musculoesqueléticos. La majoria tenen
problemes crònics i necessiten en
determinats sectors segons a l'Agència
Internacional de la Salut d'una jubilació
entorn els 60 anys i no perllongar-la més,
perquè si no, els veurem arrossegar-se en el
seu treball habitual sense donar el servei de
qualitat i no tenint la dignitat de posseir
salut i autoestima social.
D'ací les campanyes que té l'O.I.T. per a

aquest sector de població d'envelliment
actiu, quan poden aportar coses dins de la
salut a la seua professió i a la Societat doncs

continuar amb aqueixes o altres condicions
per a aportar la seua experiència, i que els
quals no ho complisquen, deixen pas a les
generacions joves en aqueixa solidaritat
intergeneracional que ara es replanteja amb
aqueixa jubilació fins a aqueixos 68 anys o
més.
Caldria dir que preocupa molt, com

malaltia del segle XXI , l'estrès. Però l'estrès
negatiu, lligat al treball, que motiva causes
múltiples que duen a destruir la salut
personal dels treballadors/as i també de les
seues famílies, sent encara objecte d'una
incomprensió i insolidaritat per part de la
nostra “dolenta premsa” i visió legal.
El nostre “desiderátum” és per tant,

dignitat per a les ocupacions, per als
treballadors i treballadores en aquest 2012
on les Multinacionals, els grups de pressió,
els Mercats dinerarios, i altres agents
apunten a forçar una ocupació insegura,
indigne i sense regulació legal, dient això
que un euro invertit en salut laboral és vida
repercutida amb cinc euros d'estalvi en
posteriors prestacions socials, sanitàries,
educatives.
PREVENCIÓ=SALUT

MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL
TREBALL

La salut no es ven,
es defensa



28 D'ABRIL “DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN  EL TREBALL”

51 / MAIG 20126

Les condicions de treball exerceixen
una influència directa i considerable
en la salut i el benestar de les per-
sones treballadores, però lamenta-
blement, estem assistint a una im-
portant deterioració d'estàs, asi com
a una reducció dels recursos dedicats
a la prevenció de riscos en les em-
preses. Aquesta situació suposa un
crebant en la salut i en la seguretat
de les persones que en algunes oca-
sions, acaben pagant amb la pèrdua
de les seues vides. 
La reforma laboral, elimina drets

històrics dels treballadors i treballa-

dores, atacant la política de protecció
social, el dret a la negociació col·lec-
tiva… i afectant a la salut de les per-
sones treballadores, tant a nivell físic
com psíquic.
Les condicions laborals establi-

des, estan provocant en el conjunt de
treballadors i treballadores, por i des-
equilibris emocionals, a causa del es-
tat d'incertesa i indefesión constant
que estan sotmesos, veient danyada la
seua salut.
"Almenys el 85% de tots els acci-

dents del treball són provocats per la
incapacitat per a eixir avant amb

l'angoixa emocional". E.M. Gherman 
L'organització del treball i les re-

lacions laborals poden ser determi-
nants per a la salut de les persones tre-
balladores. Una jornada extensa o un
ritme accelerat, poden provocar fati-

ga, veient-se exposades a una major
probabilitat d'accidents. També els ex-
cessius nivells de supervisió i vigilàn-
cia poden acabar per desconcentrar-
los de la seua tasca. Altre factor im-
portant és la claredat de les ordres de
treball i la coherència entre els dife-
rents nivells de comandament. 

Jornades de Salut Laboral

Davant la situació de desprotección i
inseguretat a la qual han d'enfrontar-
se tots els dies, els treballadors i tre-
balladores dels diferents sectors, l'À-
rea de Salut Laboral i Medi ambient,
ha organitzat la seua jornada anual,
en el marc de la seua campanya 2012.

Per un treball saludable: MOU-TE!
No gires el cap, ACTUA!

Tenint com objectius informar, formar
i donar una sèrie d'eines als seus de-
legats i delegades per a poder plantar
cara a les possibles situacions d'estrès,
ansietat… generades en l'entorn la-
boral.
Les ponències i intervencions van

ser dirigides cap als treballs saludables,
tant físicament com psíquicament. 
Al llarg de la jornada es plantege i

va debatre, com afecta la reforma la-
boral a la salut dels treballadors i tre-
balladores, les relacions entre les
emocions i l'estrès, l'actuació pre-
ventiva del INVASSAT, així com la pre-
venció i intervenció davant els pro-

blemes de salut mental produïts en
l'ambient laboral.
També es va parlar, sobre les dife-

rents visions respecte a la violència en
el treball, i es van realitzar tallers d'e-
xercicis de autocontrol. Tot això a cà-
rrec d'experts en les diferents disci-
plines. 
Concloem que la reducció constant

de les polítiques preventives i l'in-
compliment sistemàtic de la Llei de
prevenció en els diferents sectors,
així com la inestabilitat laboral exis-
tent, ens aboca a unir les nostres for-
ces per a aconseguir un treball decent,
digne, segur i saludable, aspiració de
totes les persones treballadores durant
la seua vida laboral. 
Solament asi, aconseguirem con-

tar amb oportunitats per a accedir a
un treball que siga productiu i que pro-
duïsca un ingrés digne, seguretat en
el lloc de treball i protecció social per
a les famílies, millors perspectives de
desenvolupament personal i integra-
ció a la societat, llibertat perquè les per-
sones expressen les seues opinions, or-
ganització i participació en les deci-
sions que afecten les seues vides, i
igualtat d'oportunitat i tracte per a to-
tes les dones i homes.
L'O.I.T. defineix la salut laboral

com: “El grau complet de benestar fí-
sic, psíquic i social i no només com ab-
sència de malaltia dels treballadors
com a conseqüència de la protecció en-
front del risc.” 

Carmen Gómez Gomis és
Coordinadora de l’Área Salut Laboral
i Medi Ambient de la Intersindical
Valenciana

Els sindicats de tot el món recordem als treballadores i treballadors morts per accidents laborals o
per malalties professionals, a causa de les dolentes condicions de treball i a la falta de mesures
preventives. Us animem a defendre la vostra salut!

La salut laboral, en espardenyes

Fco. Javier Gómez García, responsable Confederal de Salut Laboral i Carmen Gómez Gomis, d’Intersindical Valenciana

CARMEN GÓMEZ GOMIS

"L'obrer té més
necessitat de respecte
que de pa."  
Karl Marx

Fotografies de la Jornada de Salut Laboral
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La modificació de l’article 52.b de l’Es-
tatut dels Treballadors, que permet l’a-
comiadament per causes objectives
(amb una indemnització de 20 dies)
a aquells treballadors i treballadores
que tinguen absències entre el 20 i el
25% de la jornada laboral, incloent-
hi les baixes per malaltia comuna de
duració inferior als 20 dies, sense
tindre en compte la taxa d’absentisme
de l’empresa (tal com succeïa fins
ara, que es necessitava que aquesta fóra
superior al 2,5%) suposa, entre d’al-
tres:
1.La prevenció en riscos laborals o des-
apareix o es redueixen al màxim les po-
lítiques preventives.
2. L’acomiadament per absentisme
provocarà la disminució del nombre
de baixes per malaltia, sobretot per
processos aguts (grips, etc.).
3. El presentisme –treballar malalt–
facilitarà l’augment i la propagació de ma-
lalties infectocontagioses en l’entorn la-
boral.
4.Les persones treballadores que va-
gen al lloc de treball malaltes es veu-
ran exposades a majors riscos per la
disminució en la seua capacitat física
de treball, a què s’afegiran problemes
per la consegüent disminució de ren-
diment i de la quantitat i qualitat de
la producció.
5.Augment dels factors de riscos psi-
cosocials, ocasionats per situacions
d’incertesa, insatisfacció, estrés, por
o aïllament. L’empresari o l’empre-
sària pot establir i modificar unila-
teralment les condicions de treball,
el salari, la jornada i la mobilitat fun-
cional i geogràfica de les treballadores
i treballadors, sota l’amenaça d’aco-
miadament per a les persones que no
ho accepten, o suprimir el contrac-

te o reduir la jornada per causes eco-
nòmiques, tècniques, organitzati-
ves, de producció o derivades de
força major.
6. Facilita l’incompliment de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (LPRL),
ja que es considera causa d’extinció de
contracte la falta d’adaptació de les per-
sones treballadores a les modificacions
tècniques realitzades en el seu lloc de
treball, perquè entra en contradicció
amb un dels principis bàsics de l’acció
preventiva, recollits en la LPRL
31/1995, com és “adaptar el treball a
la persona”.
7. La substitució de les categories
professionals per grups professionals
suposa que es detallen menys les tas-
ques del lloc de treball, i això fa que l’a-
valuació de riscos a què estan exposats
els treballadors i les treballadores
siga més genèrica i la vigilància de la
salut menys específica.
8. La desvinculació dels convenis i
la no-aplicació dels pactes suposa un
enorme retrocés, ja que els avanços
i les millores en matèria de salut la-
boral que s’han aconseguit amb
molt d’esforç i treball al llarg dels úl-
tims 16 anys, mitjançant la incor-
poració de clàusules en els convenis
que milloren la prevenció de riscos
laborals, es poden perdre, fet que su-
posaria, per exemple, un augment en
les lesions musculoesquelètiques i er-
gonòmiques en general.
9. Empitjorament de les condicions
de treball, especialment per al
col·lectiu de treballadores i treba-
lladors sensibles a determinats ris-
cos, maternitat i menors de 18 anys
que s’incorporen al món laboral.
10. Dificultats per a conciliar la
vida familiar i laboral per la pèrdua

de drets dels treballadors i de les tre-
balladores, com el permís de lac-
tància, que ara solament pot ser
exercit per un dels progenitors.

La violència a tercers i terceres és una
forma de violència i l'assetjament la-
boral també. L'Agència Europea per
a la Seguretat i la Salut defineix la vio-
lència de tercers com "la violència fí-
sica, l’agressió verbal o l'amenaça de
violència física, on l'agressor no és un
company de treball, sinó el client o pa-
cient que rep els béns o serveis". La vio-
lència envers un mestre o mestra per
un estudiant o un pare de família es
considera com a violència de tercers.
Com a tal, és un perill per a la salut i
la seguretat, emparats per la legisla-
ció de la UE (Directiva 89/331/EEC).
Les directrius multisectorials per a
plantar cara a tercers que patisquen
violència i l'assetjament relacionat
amb el treball explica, a més, que la
violència de tercers podrien ser inci-
dents excepcionals o patrons més

sistemàtics de comportament, per
un individu o grup, procedent de les
accions o comportaments dels clients,
pacients, usuaris dels serveis, alumnes
o pares, mares de família, membres del
públic o el proveïdor de serveis. Pot ser
motivat per raons emocionals, aver-
sió personal, prejudicis per motius d'o-
rigen racial o ètnic, religió o convic-
cions personals, discapacitat, edat,
orientació sexual o la imatge corporal.
Es poden constituir en delictes penals
destinats als empleats, i la seua re-
putació o la propietat de l’ocupador o
del client que pot ser organitzat i opor-
tunista, i que requereixen la inter-
venció de les autoritats públiques. Es
pot afectar profundament la perso-
nalitat, la dignitat i la integritat de les
víctimes i es produeixen en el lloc de
treball, en l'espai públic, en l'am-

bient privat i és un fet relacionat
amb el seu treball.
La violència de tercers és prou

distinta de la violència habitual i l'as-
setjament (entre col·legues en el tre-
ball), i és prou greu, amb conse-
qüències en termes de la salut i la se-
guretat dels empleats i l'impacte
econòmic fins al punt que justifica un
enfocament específic. A pesar que la
violència de tercers difereix segons les
ocupacions, llocs de treball, sectors i
organitzacions, els principals ele-
ments de les bones pràctiques i l'ac-
ció per a plantar-los cara són comu-
nes a qualsevol entorn empresarial, la-
boral, servei públic, i es resumeix en:
una associació dels intervinents, de-
finicions clares, avaluació de riscos per
a la prevenció, sensibilització, formació,
un sistema clar per a la informació i
el seguiment i l’avaluació adequada.
Els resultats d'un estudi sobre la vio-
lència de tercers portat a terme per
ocupadors i sindicats, que s’ha centrat
en casos i conclusions comunes, i
que van presentar, en dues grans
conferències organitzades a Brus-
sel·les el 14 de març de 2008 i 22 d'oc-
tubre de 2009, socis de diversos sec-
tors socials, amb el suport de la Co-
missió Europea, revelen la seua
importància en els diferents treballs.

Aquestes directrius es basen en aques-
tes iniciatives. Els abans citats arri-
baren a complementar l'acord de les
directrius comunitàries multisectorials
sobre l'assetjament i violència en el tre-
ball a partir del 26 abril de 2007. Ara
el ETUCE (Organisme d'Educació Eu-
ropeu) i altres organismes estan en la
difusió de les bones pràctiques en els
trenta països que han fet el test en do-
cents de riscos psicosocials. És im-
portant, segons la Comissió Europea,
el procés de conscienciació perquè els

interlocutors socials desenvolupen
polítiques per a universalitzar les bo-
nes pràctiques en aquells llocs on es
puguen realitzar. Altres polítiques
van encaminades a la divulgació de se-
minaris i estudis sobre les moltes ca-
res de la violència, on influeix l'expe-
riència, les noves tecnologies, raó per
la qual els ocupadors han de tindre en
compte aquestes línies en un marc
normatiu el tema que tractem de
violència sobre tercers i terceres. Ací
s'ha d'establir perfectament un pro-
tocol on s'estipule la vigilància, l'es-
tabliment de denúncies amb el suport
conseqüent als assetjats i assetjades
amb equips d'ajuda que són les bases
per al respecte a la integritat de les per-
sones, la confidencialitat, i per a evi-
tar les represàlies sobre els que de-
nuncien, molt comunes en aquests ca-
sos. Es requereix també que  agències
públiques duguen a terme un segui-
ment d'aquestes dades d'acord amb les
lleis de prevenció, salut i seguretat, se-
gons les polítiques de cada país i
veure com evolucionen segons sectors,
centres de treball, i actuar constant-
ment en aquest mal del segle XXI.

Fco. Javier Gómez García, és
responsable Confederal de Salut
Laboral.

La violència a tercers/es
preocupa a Europa 
i es treballa en plans 
per corregir-la

REFORMA LABORAL I SALUT EN EL TREBALL

10 raons per dir no a la reforma

FCO. JAVIER GÓMEZ GARCÍA

La violència de tercers
podrien ser incidents
excepcionals o patrons
més sistemàtics de
comportament

Els principals elements
de les bones pràctiques 
i l'acció són comuns 
a qualsevol entorn
empresarial

"La salut no es ven, es defensa"

      

Cartell de la Campanya Per un treball saludable: MOU-TE! No gires el cap, ACTUA!
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L a complexa interacció existent entre
la ment i el cos ha estat matèria
d'estudi en tots els temps. En

l'actualitat, i amb un enfocament científic,
són molts els grups d'investigació existents
en els millors hospitals i universitats del
món dedicats a estudiar aquest tema. 
La possibilitat d'estudiar la interacció
existent entre ment i cos, ens obri un ventall
de possibilitats al camp de la recerca de la
relació entre l'estrès i les emocions. 
Si ens endinsem en l'origen i cerquem com
és el nexe d'unió entre tot, podem acostar-
nos a una nova proposta per a poder
entendre aquest complex món. 
L'ésser humà des que naix es veu inundat
per tres grans esdeveniments:
 L'educació.
 La formació. 
 Les experiències. 
Si observem a qualsevol ésser humà, ningú
es pot lliurar d'açò. A través d'açò, l'individu

crea en si mateix, el vehicle que va a definir
com aquesta persona es relaciona amb el
seu entorn. A aquest complex niu
d'interaccions ho definim com Base de
Creences. 
La nostra Base de Creences, el que al final
ens permet, és relacionar-nos d'una forma
determinada amb l'entorn sobre la base de
l'educació, la formació i les experiències que
hem viscut, per això, determinen com
abordem les diferents circumstàncies a les
quals cada dia ens enfrontem. Generen en
nosaltres la possibilitat de tenir una
capacitat resolutiva, que en algunes
ocasions ens fan sentir benestar i en altres
ocasions malestar. Aguditzant les situacions
d'estrès i les seues conseqüents emocions. 
Vivim en un món de relacions, tot està
basat en com ens relacionem amb el nostre
entorn. Però hem de pensar que no només
és important com ens relacionem amb el
nostre entorn, sinó també hem de pensar

com ens relacionem amb nosaltres mateix.
Ens cuidem cada dia?, Ens respectem?, Ens 
estimem?... 
Quan entenem que la nostra Base de
Creences, determina no només com ens
relacionem amb el nostre entorn, sinó
determina com ens relacionem amb
nosaltres mateixos. Entrem en un procés

d'acceptació i responsabilitat del com fins al
dia d'avui mai ens havíem plantejat. 
Hem de pensar que tant les situacions
d'estrès, com les implicacions emocionals
que aquestes comporten, són una
conseqüència de com processa la nostra
ment. I si tenim clar que la nostra ment
processa sobre la base de l'educació,
formació i experiències viscudes,
probablement puguem arribar a la
conclusió, que el resultat de l'estrès i les
emocions que vivim dia a dia, són
responsabilitat única i exclusivament
nostres. Ja que processem, resolem i vam
triar en relació a la nostra Base de Creences.
Davant aquest nou plantejament, la gran
notícia, és que tant l'educació, com la
formació, com les experiències, són
processos dinàmics i només està en les
nostres mans el poder-los canviar. Gràcies. 

Rafael Segador Castaños és Health Coach.    

Estrés i emocions

L'àmbit laboral és un espai de socia-
lització fonamental en la vida de les
persones i per tant el temps de treball
és, per la seua quotidianitat i per la seua
proximitat, una clau vital per a visi-
bilizar, per a fer palesa la igualtat. El
repte que tenim plantejats lesbianes,
gais, transexuales i bisexuales (lgtb) és,
ara, conquistar la nostra dignitat, la
nostra visibilitat també en aqueixos es-
pais.
Poques persones o ningú accepta-

ran en primera instància que aqueixes
característiques personals afecten a la
vida laboral, però la realitat, ens de-
mostra que si existeixen interferències
entre aqueixes variables i el desenvo-
lupament laboral. És molt necessari fer

un joc d'empatia i tractar de sotmetre
la heterosexualidad a les mateixes si-
tuacions que massa vegades experi-
menten les persones homosexuals,
transexuales i bisexuales. Si el resul-
tat de la substitució conceptual pro-
dueix supòsits absurds és que estem
davant problemes de discriminació. 
Resulta bastant complex poder

identificar i, sobretot, demostrar els ca-
sos de discriminació amb origen en l'o-
rientació sexual o la identitat de gènere.
No és una mica nou, el cas de les do-
nes o els immigrants són paradigmà-
tics d'aquesta dinàmica. La causa d'a-
comiadament o de reassignació de tas-
ques per part del empleador, mai va a
ser que la dona estiga embarassada, o

que el treballador siga magrebí... hau-
rà algun motiu "políticament correc-
te" que servisca de justificació però, en
realitat, estiga encobrint serà la raó real
de la fustigació o l'acomiadament la-
boral.
El recurs a la "intimitat" per a in-

visibilizar l'afectivitat i la sexualitat de
la persona i per un altre la dificultat en
la demostració de la discriminació per
motiu d'orientació o identitat, con-
dueixen a comportar-se des del ocul-
tamiento i la repressió. Es reforça la hi-
pòtesi de la inexistència del problema
que es converteix en estratègia no so-
lament d'empresaris o responsables de
recursos humans, sinó també dels
representants sindicals que argu-

menten que no hi ha homofòbia o
transfobia atès que no existeixen ho-
mosexuals, bisexuales o transexuales.
• Les situacions de discriminació

que pateixen les persones seropositi-
ves, tant aquelles que són portadores
del VIH com aquelles que es troben en
algun estadi del desenvolupament de
la malaltia i es mantenen actives la-
boralment. El rebuig o la fustigació en
el lloc de treball pot ser especialment
cruel i caldrà combatre amb informació
els prejudicis i amb contundència
qualsevol besllum de discriminació. I
per a això és imprescindible que les
persones seropositives coneguen els
seus drets i els ressorts legals que els
emparen. 
L'aprovació de la reforma del Codi

Civil per a reconèixer el dret al ma-
trimoni entre persones del mateix
sexe o la Llei reguladora de la rectifi-
cació registral de l'esment relatiu al sexe
de les persones, resolen els problemes
administratius de les persones, reco-
nèixer-los la seua identitat sexual.
Un matrimoni, com a tal, té recone-
guts múltiples drets, que impulsen a
aqueix treballador o treballadora a re-
clamar aqueixos drets, aqueixes mi-
llores de la vida laboral i, en paral·lel,
a fer-se visible, davant l'empresa i
davant la resta de companys de treball,
com gai o com lesbiana. Les persones
transexuales que traslladen per fi la
seua identitat de fet a la identitat de
dret, suposa començar a exercir, com
dona o com home amb tots els canvis
que això suposa davant l'empresa i da-
vant els companys de treball.
Però els problemes socials no es re-

solen únicament amb lleis. És fona-
mental la intervenció, aqueixa inter-

venció correspon als agents socials que
actuen en el món del treball: orga-
nitzacions sindicals i associacions em-
presarials. Per a engegar mecanis-
mes de formació dels quadres i trans-
cendir el marc de les seues
organitzacions per a arribar al conjunt
dels treballadors i empresaris, per a
això és important desenvolupar cam-
panyes de sensibilització i visibilitat que
duguen als centres de treball la di-
versitat sexual i pose de manifest que,
contràriament a la presumpció de
heterosexualidad, existeixen més mo-
dels d'afectivitat i sexualitat en el
nostre entorn laboral més immediat.
La creació de grups de treball es-

pecífics sobre diversitat sexual en el
seno dels sindicats és necessària. Tant
per a la formació com per a la sensi-
bilització i, especialment, per a la vi-
sibilitat, que comença dins de la ma-
teixa organització sindical. 
Les associacions lgtb, han de jugar

un paper dinamitzador que òbriga lí-
nies d'actuació per a, progressiva-
ment, fer del treball, de la nostra so-
cialització en l'àmbit laboral, un espai
de respecte llibertat i dignitat per a la
diversitat sexual. 

*Alberto Martínez Roger és Voluntari
de l'equip laboral del Col·lectiu Lamb-
da de València 

RAFAEL SEGADOR CASTAÑOS

Vivim en un món de relacions,
tot està basat en com 
ens relacionem amb el 
nostre entorn

L'educació, com la formació,
com les experiències, són
processos dinàmics i està en
les nostres mans canviar

Membres del Col·lectiu Lamba a la manifestació del Primer de Maig de 2011

ALBERTO MARTÍNEZ ROGER

La discriminació de la
diversitat sexual en el treball
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