
intersindical

Ara,
un canvi real

Els darrers anys 
hem assistit a la 
descomposició d’un 
“ordre establit” 
caracteritzat pel 
progressiu empobriment 
d’una part de la societat, 
amb un atur brutal, 
les retallades salarials 
i l’aprimament de la 
despesa pública en 
sistemes de protecció 
social. Tot plegat, el 
nostre estat del benestar 
es troba en un estat de 
raquitisme, i les persones, 
en la misèria. I de fons, 
assitim a l’espectacle 
d’unes institucions 
opaques, corruptes i en 
procés de descomposició.

2015 serà un temps de 
gran actividad electoral: 
al Maig, les municipals 
i autonòmiques; a la 
tardor, les generals.

No podem ser unes 
eleccions més.
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ActuAlitAt 

Disminueix un 20% 
el nombre d’aturats 
amb prestacions

En 2014, la protecció econòmica per 
desocupació dels aturats amb dret a 
prestació es va reduir un 20%, res-
pecte a 2009. Per contra, els aturats 
que necessiten esta prestació ha 
augmentat un 11% en este mateix 
període. En finalitzar 2014, hi havia 
616.000 aturats més sense protecció 
que en 2009.

L’any 2014 va acabar amb una 
taxa de cobertura per desocupació 
de 57,6%, açò significa un 22% per 
davall de la taxa de cobertura que hi 
havia en 2009, en què la cobertura 
per desocupació cobria un total del 
80% dels aturats i aturades. La falta 
de cobertura de les prestacions per 
desocupació s’ha anat accentuant 
durant la crisi, fins a assolir el màxim 
nivell a la fi del 2014. Així, la despesa 
mitjana del beneficiari ha passat de 
1.033 euros de mitjana mensual, a 
808 euros de mitjana mensual du-
rant la crisi. 

La despesa en prestacions en 2014 
va ser de 24.957 milions d’euros, en-
front dels 29.429 milions que preve-
ien els PGE. Esta diferència s’hauria 
d’haver utilitzat per a protegir més i 
millor els aturats i aturades, i no re-
duir el dèficit de l’Estat. La despesa 
no es disminueix perquè haja baixat 
l’atur, sinó perquè cada vegada es 
queden més aturades i aturats fora 
del sistema de protecció i es reduei-
xen més les quantitats de les presta-
cions.

Més de 9.000 persones 
despatxades en el 
sector público al PV

Segons un informe sobre reordena-
ció del sector públic autonòmic, que 
analitza l’evolució dels compromisos 
adquirits per les comunitats autòno-
mes en el Consell de Política Fiscal i 
Finances, el País València va complir 
el 85% del seu compromís.

Este grau de compliment va com-
portar despatxar 9.089 treballado-
res i treballadores públics i suprimir 
61 entitats públiques, amb un cost 
de 3.276 milions d’euros. 

Açò significa:
 � Que som la segona autonomia 

que més ha reduït la seua inversió 
en el sector públic.

 � Que som la tercera en destrucció 
d’ocupació pública en el procés 
d’aprimament del sector entre els 
anys 2011 i 2015.

La clàusula de 
garantia salarial

Estos dies s’estan reunint els agents 
socials (CEOE i dos sindicats) per 
a arribar a un acord sobre la puja-
da salarial per als anys 2015 i 2016. 
Com sempre s’està desenvolupant, 
sense consulta prèvia als afiliats, i 
molt menys als treballadors i treba-
lladores en general. Si s’aconseguira 
este acord, tindria unes repercussi-
ons directes sobre l’evolució dels sa-
laris en la negociació col·lectiva dels 
convenis en el sector privat, però 
també del sector públic, ja que es 

pren com a referència per a elaborar 
els pressupostos generals de l’Estat 
en este aspecte. 

El fet curiós d’estes negociacions 
és que, per a arribar a un acord, els 
sindicats reivindiquen que l’acord 
reculla una clàusula de manteni-
ment del poder adquisitiu dels sala-
ris per a 2016. Esta clàusula estava 
reconeguda en tots els acords fins 
a l’any 2012, que quan van accep-
tar que se suprimira van donar per 
bona, de retruc, la reivindicació de la 
patronal.

Com que rectificar és de savis, ens 
sembla bé que reconeguen ara l’er-
ror que significà, en el seu moment, 
renunciar a esta clàusula de garantia 
salarial i que ara la incorporen com 
un element bàsic en la nova nego-
ciació col·lectiva. El que no han dit 
encara és com pensen reparar el mal 
que esta renúncia ha causat a l’evo-
lució dels salaris.

La reforma de la 
formació professional

Els agents socials i el govern estan 
negociant, des de fa més d’un any, 
la renovació del sistema actual de la 
formació. Fins ara, no s’han aproxi-
mat postures i les divergències han 
portat el govern a amenaçar d’apro-
var-la en solitari, sense arribar a un 
acord amb ningú. 

Els agents socials han demanat 
al Ministeri d’Ocupació que no ac-
tue de manera unilateral i l’aprove 
per decret. Hem de recordar que 
els recursos per a este fi els paguen 

els treballadors i empresaris i, per 
tant, estos recursos no pertanyen al 
govern. També hem de recordar que 
estos fons s’han utilitzat per a tot, in-
clús per al finançament irregular de 
les patronals i alguns sindicats.

La població espanyola 
en risc de pobresa és 
de més de 12,8 milions

Més d’un 27,3% de la població a Es-
panya, és a dir, més de 12,8 milions 
de persones estan en risc de pobresa 
o d’exclusió social. Esta xifra s’ha 
incrementat des de l’inici de la crisi 
en un 2,6 %, la qual cosa representa 
un augment d’1.320.200 persones 
que, amb la implantació de la refor-
ma laboral, estan en risc de pobresa 
o d’exclusió social; és a dir, que han 

passat a esta situació 1.320.200 per-
sones que abans no ho estaven.

Estes dades són les que ixen en 
el quart informe sobre l’Estat de la 
pobresa a Espanya que ha presentat 
fa uns quants dies la Xarxa Europea 
de Lluita contra la Pobresa i l’Exclu-
sió Social a l’Estat espanyol per als 
anys 2009 a 2013. L’informe reflec-
teix que el col·lectiu més afectat és 
el dels joves entre 16 i 30 anys, amb 
un 33% de risc de pobresa i exclusió, 
seguit dels xiquets amb un 31,9%. La 
pobresa infantil per a menors de 16 
anys se situa en un 26,7 %.

La reforma laboral segueix fent 
estralls en el repartiment de la ri-
quesa. Els rics cada vegada més rics i 
les bosses de pobresa són cada vega-
da més grans. 
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El sistema polític que hem conegut durant 
més de tres dècades camina cap al seu final. 
Que aquest canvi siga en benefici de la 
majoria social dependrà de la capacitat de 
transformar la nostra lluita, la mobilització 
i la resistència en un canvi que prioritze les 
necessitats de la majoria de la població.

En els darrers anys, Intersindical 
Valenciana ha estat present en la majoria 
de les mobilitzacions laborals i socials que 
han tingut lloc al País Valencià: les nostres 
seus han sigut espais de confluència de 
movimients socials, i la nostra participació 
ha sigut destacada en totes les iniciatives 
col·lectives que s’hi han articulat Les 
Marxes de la dignitat, les mobilitzacions 
pel tancament de Canal 9, la Primavera 
Valenciana, el moviment per a exigir 
responsabilitats per les víctimas del metro, 
els moviments contra la violència masclista i 
pel dret a l’avortament, han sigut uns quants 
dels moviments unitaris en què Intersindical 
Valenciana hi ha participat.

Com és lògic Intersindical ha estat 
compresa amb tots els moviments contra 
les retallades en els serveis públics i les 
privatitzacions en educació, sanitat o 
transport, i hem defés l’estabilitat en els llocs 
de treball, com en l’acord de precarització 
del professorat interí. Ens hem oposat amb 
fermesa a les retallades de les plantilles. 
Hem estat en aquestes lluites i seguirem 
lluitant independentment de qui gestione 
els diferents governs. Això no significa que 
siguem neutrals respecte a les eleccions: la 
política ha de ser l’instrument del canvi de les 
condicions socioeconòmiques de la població, 
i nosaltres, com altres col·lectius, tenim el 
dret i el deure d’exigir un canvi polític que 
comprenga, com a mínim, els compromisos 
que facen possible un canvi real de polítiques.

El 1r. de maig d’enguany ha de servir per 
a visibilitzar-los i reivindicar-los junt a les 
forces forces socials, sindicals i polítiques 
que estguen compromeses amb aquest canvi 
ineludible.

Els compromisos necessaris per a un canvi real

Intersindical Valenciana exigirà als governs que es conformen 
en els processos electorals pròxims un compromís de canvi 
basats en els eixos següents, considerats com a mínims perquè 
el canvi afavorisca una majoria de la població que ha sigut qui 
ha patit les polítiques de l’austeritat.
�� Reestructuració del deute
�� Fre a l’empobriment amb garanties universals per a tota la 

població
�� Fi de la corrupció i transparència en la gestió pública
�� Els béns comuns ha de ser patrimoni públic
�� Recuperació dels drets perduts, reversibilitat i revocació de la 

Reforma Laboral
�� Defensa de l’autogovern, la normalitzación lingüística i la 

cultura del País Valencià 
�� Promoció activa de polítiques d’igualtat
�� Lluita contra la violencia machista i l’explotació sexual 
�� Dret a decidir de les dones sobre els seus cossos

Ara, un canvi real
Davant les imminents eleccions municipals i autonòmiques, i la proximitat de les generals de la 
tardor, el Sindicat subratlla els compromisos polítics que cal assolir per a un canvi real a favor de 
la majoria social.

Ve de la pàg. 1
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El passat 21 de març desenes de 
milers de persones es van manifes-
tar pels carrers de Madrid. Aquesta 
manifestació respon a l’agenda de 
mobilitzacions de les Marxes de la 
Dignitat per exigir un canvi de polí-
tiques per part dels governs estatal i 
autonómiques.

Les Marxes de la Dignitat són un 

moviment que agrupa a persones 
i organitzacions  socials, sindicals 
i polítiques que treballa, des de la 
base, de manera horitzontal, per 
capgirar les actuals polítiques que 
estan destruint els nostres drets 
socials, laborals i econòmics. Per 
això, en el marc de la programació 
de mobilitzacions es va convocar la 

manifestació del 21M a Madrid. Una 
manifestació que va mobilitzar a de-
senes de milers de persones d’arreu 
de l’estat espanyol. 

Durant tres dies les diferents co-
lumnes van caminar per pobles de la 
Comunitat Autònoma de Madrid i 
dissabte 21M totes elles van confluir 
en la Plaça de Colom de Madrid. En 

aquesta van tindre lloc els parla-
ments dels representants dels terri-
toris i dels sindicalisme alternatiu. 

La participació, malgrat ser 
menys nombrosa que el 22M de 
2014, va ser un èxit segons les va-
loracions fetes per la Coordinadora 
Estatal de les Marxes de la Dignitat i 
per les diferents assemblees territo-
rials. Per aquests cal continuar el tre-
ball per organtizar la lluita, la resis-
tència i la mobilització social per fer 
front a les polítiques d’austeritat, 
als governs que la practiquen i per 
avançar cap la transformació social. 
En eixe sentit, l’agenda aprovada per 
les Marxes de la Dignitat contempla 
el suport a l’acció global contra el 
TTIP, la participació en el Primer de 
Maig i continuar caminant cap una 

aturada total de 24 hores a la tardor, 
el 22 d’octubre, una vaga general la-
boral, social, ciutadana i de consum. 

Finalment, des de la Intersindical 
Valenciana, una de les entitats im-
pulsores de les Marxes de la Digni-
tat, s’aposta per continuar enfortint 
aquest moviment per posibilitar un 
canvi social real que beneficie a la 
majoria de la población. Per això, 
fem una crida a la nostra militància 
a participar activament en totes les 
accions que es convoquen. 

Intersindical Valenciana rebutja la 
Llei de Participació Institucional 
que ha estat aprobada a les Corts 
Valencianes. El Sindicat justifica la 
seua oposición en considerar que no 
és una “llei de participació” sinó de 
finançament de determinades orga-
nitzacions sindicals i de la patronal. 
Aquest ha estat el veritable objec-
tiu de la seua tramitació tan rápi-

da, aprovada en el darrer Ple de les 
Corts de la legislatura i sense massa 
publicitat ni debat públic. 

El nostre sindicat va presentar, a 
tots els grups parlamentaris, les se-
ues propostes durant la tramitació 
de la Llei. Només un ens va contes-
tar i va assumir algunes de les nos-
tres propostes. La primera proposta 
nostra era demanar la retirada de 

la llei en entendre que aquesta no 
tenia res a veure amb una veritable 
participació institucional. No vam 
tindre èxit ja que la llei seguir la seua 
tramitació parlamentària amb total 
normalitat.

Per Intersindical Valenciana, les 
organitzacions sindicals i patronals 
no han de rebre diners per la seua 
acció institucional ni per altres tas-

ques similars que són inherents a 
la seua activitat  sinó en base a les 
delegades i delegats obtinguts en 
els processos electorals. Finançar 
l’assistència a òrgans com el Comité 
Econòmic i Social o similars és una 
manera encoberta de finançar els 
sindicats i la patronal més enllà dels 
resultats electorals. A més, suposa 

establir una clara dependència eco-
nòmica del moviment sindical amb 
l’Administració i establir un sistema 
de finançament basat en paràmetres 
arbitraris. Des de la Intersindical 
Valenciana es considera que la Llei 
pretén “apuntalar” el bisindicalisme 
i sanejar els comptes de dos sindi-
cats i la patronal en un moment de 
pèrdua important d’afiliació i de re-
cursos. 

Per altra part, des de la Intersin-
dical Valenciana es considera que 
haver donat prioritat a aquesta Llei 
de Participació Institucional en un 
moment de greu crisi econòmica, 

amb una taxa d’atur tan i milers de 
famílies pateixen greus problemes 
económics i laborals, és totalment 
inqualificable i inexplicable i justi-
fica la desafecció social envers els 
sindicats. La societat no espera fotos 
com la que es van fer CCOO, UGT, 
la Patronal, el govern valencià i al-
guns partits polítics per anunciar el 
finançament sindical i patronal sinó 
la resolució dels problemes que els 
afecten realment: atur, pobresa, exili 
econòmic, temporalitat, precaritat, 
rotació en el treball…  La foto de fa-
mília feta en el pati de les Corts Va-
lencianes mostra clarament quines 
són les prioritats dels dos “sindicats 
majoritaris”, la patronal i el govern, 
acompanyats per alguns partits de 
l’oposició, que no han dubtat en 
fer-se-la mentre en el hemicicle el 
govern es negava a aprovar lleis per 
la recuperació de la memòria histò-
rica o la recuperació de RTVV. La 
societat valenciana haguera esperat 
la mateixa diligència per aprovar 
mesures concretes contra l’atur, la 
precarietat o la temporalitat que pa-
teixen milers de persones cada dia.

Intersindical Valenciana dema-
narà al nou govern que es configu-
re a partir de les eleccions del 24 de 
maig que derogue aquesta Llei de 
Participació Institucional que, com 
hem assenyalat, no és més que una 
llei de finançament sindical i patro-
nal, i siga substituïda per una veri-
table llei de participació de la soci-
etat valenciana i que el finançament 
públic dels sindicats siga exclusiva-
ment en base als resultats electorals 
i amb lliure concurrència per a totes 
les organitzacions sindicals.

Les marxes de la dignitat 
tornen a Madrid el 21-M 
Intersindical Valenciana tornà a participar-hi

Intersindical Valenciana rebutja la 
Llei de Participació Institucional
La llei oculta la vertadera finalitat de finançar determinades 
organitzacions sindicals i la patronal 

Finançar l’assistència a 
òrgans és una manera 
encoberta de finançar 
els sindicats i la 
patronal més enllà dels 
resultats electorals

Partits, organitzacions sindicals i patronals que donaven suport a la llei de participació.
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FuNció PúblicA

Tot i que reiterem la felicitació al 
personal tècnic i administratiu que 
ha treballat en tot el procés, ja que 
han fet un treball ingent, el cert és 

que el procediment no és satisfacto-
ri, excepte per a les persones funci-
onàries de carrera que mai no han 
canviat de grup.

Aquest decret de carrera deixa 
fora del sistema de carrera profes-
sional horitzontal el personal fun-
cionari interí i laboral temporal, 
quan hi ha sentències del Tribunal 
Suprem que han deixat clar que el 
personal interí de llarga durada 
(que es fixa en més de cinc anys de 
serveis) té el mateix dret que el per-
sonal funcionari.

Igualment, castiga a les perso-
nes funcionàries de carrera que 
han promocionat o han canviat 
de grup pel torn lliure, ja que es-
tableix un sistema de reconeixe-
ment dels serveis prestats en altres 
grups diferents d’aquell en què 
s’està en actiu que resulta injust, 
en reconéixer una major retribució 
a les persones que no han promo-

cionat que a aquelles que sí que ho 
han fet. 

Finalment, cal apuntar l’existèn-
cia d’errades de còmput del temps 
treballat, habitualment períodes 
treballats per a l’Estat abans de les 
transferències, etc.

A tenir en compte:
I. Les persones interines que han 

demanat el enquadrament inicial 
NO estan notificades de la resolució 
que els denegarà l’enquadrament. 
La Generalitat té un termini de sis 
mesos, comptadors des del 18 de de-
sembre (fins el 18 de juny). Els efec-
tes de la falta de resolució expressa 
seran estimatoris, per la qual cosa 
podeu donar per segur que es resol-
drà expressament; el que no sabem 
és si la notificació serà individualit-
zada o per una altra via.

II. Només hi ha 10 dies naturals 
per a accedir a la notificació. Aquest 
és un punt que entenem criticable, 
ja que la meitat d’aquest període 
cau en dies no laborables (del 31 de 
març al 9 d’abril, el 3, 4, 5 i 6 són 
festius), i el 7, 8 i 9 a més són no lec-
tius, per la qual cosa es dificulta al 
personal l’accés i/o consulta des del 
treball.

III. Amb independència de si es-
teu o no d’acord amb el que us reco-
neixen, recomanem que imprimiu 
la vostra notificació i la guardeu en 
format electrònic en el vostre or-
dinador. Guardeu la impressió de 
la notificació entre els papers del 
vostre expedient laboral. Anoteu la 
data en la què entràreu a la notifica-
ció, ja que li consta a l’Administra-

ció, però no consta en el document, 
i pot ser transcendent si cal fer algu-
na reclamació.

Recursos
IV. Hi ha diverses causes per les 

quals convindria que es presentaren 
recursos. Algunes vénen derivades 
d’una incorrecta aplicació del re-
glament de carrera publicat el 10 
de novembre proppassat. En eixos 
casos, convé presentar un recurs de 
reposició: si es tracta d’una errada 
material, es pot rectificar sense ma-
jor problema i, el que és millor, sen-
se cap cost.

V. Altres causes de recurs vénen 
motivades per la mateixa norma-
tiva, per la qual cosa no serveix de 
res presentar el recurs de reposició, 
i per això recomanem presentar re-
curs contenciós-administratiu. En 
eixe cas estan les persones que han 
promocionat i a les quals no se’ls 
reconeix adequadament el temps 
treballat en altres grups, o el per-
sonal interí, com hem exposat més 
amunt.

Els Serveis Jurídics d’Intersindi-
cal Valenciana estan oberts a col·la-
borar i a representar al personal en 
aquests recursos.

El Sindicat es posarà en con-
tacte amb tu i decidirem de forma 
conjunta si se presenta un recurs i 
si el presentem de reposició o con-
tenciós administratiu. Us demanem 
que controleu els terminis, ja que 
el recurs de reposició té un termini 
per a la seua presentació de 1 mes i 
el contenciós, de 2 mesos des de la 
notificació.

Amb les resolucions 
de reconeixement de 
la carrera, arriba el 
moment de recórrer
El DOCV de 30 de març publicava la Notificació de la resolució de la 
directora general de Recursos Humans, de enquadrament inicial en el 
sistema de carrera professional horitzontal. Prèviament, s’havia rebut 
un correu electrònic que comunicava el mateix. Curiosament, també 
l’han rebut les persones interines que havien demanat l’enquadrament 
inicial; amb posterioritat reberen un on se’ls deia que no en feren cas.

Festival de cooper’s Hill, ‘cheese rolling and wake’. Els i les participants 
van muntanya avall darrere d’un formatge.

Segons les prediccions del govern, 
açò significaria per a l’estat un estal-
vi en les pensions de 33 mil milions 
en els pròxims deu anys. Clar que, 
afortunadament per als jubilats, el 
mal estat de l’economia, ja que s’ha 
entrat en deflació com aquell qui 
diu, ha fet que la inflació haja sigut 
molt baixa i, per tant, no ho hàgem 
notat massa.

Vejam, des del pacte de Toledo, 
signat pels dos grans sindicats i els 
partits polítics, les pensions que co-
brem depenen tan sols de les cotit-
zacions dels treballadors en actiu i, 
en conseqüència, l’estat es desentén 
de fer aportacions complementàries 
sobre la base d’imposts per a cobrir 
un dèficit, si n’hi haguera. Es va cre-
ar en eixe sentit una vidriola per a 
ingressar-hi els possibles excedents 

de cotitzacions per a fer front al pa-
gament d’estes en els períodes de 
crisi econòmica.

En els anys de bonança eco-
nòmica, aquella que es basava en 
l’especulació i la rajola, la vidriola 
o fons de reserva va arribar a acu-
mular vora 70 mil milions d’euros, 
ens pensàvem que tot aniria bé i que 
durant anys les nostres pensions es-
taven assegurades, però va aplegar 
esta suposada crisi, la corrupció, la 
reforma laboral i la caiguda de les 
caixes i bancs… Ens vam adonar 
llavors que tot era un miratge, que 
la nostra economia no tenia un tei-
xit productiu variat i sòlid. I bé, les 
conseqüències ja les coneixem: un 
país amb un deute públic del 100% 
del PIB i un altre de privat de 2,14 
bilions. Per si amb això no n’hi ha-

guera prou, amb la modificació de 
l’article 135 de la Constitució feta 
pel PSOE i el PP el deute privat 
passa a ser també públic, raó per 
la qual, els bancs europeus que ens 
han prestat s’asseguren el cobra-
ment del deute que es tardaran uns 
quants decennis a poder eixugar; bé 
açò diuen els més optimistes, per-
què alguns economistes pensen que 
és impagable. Les ajudes a la banca 
privada i el rescat de les caixes sa-
quejades per polítics corruptes van 
completar la resta del procés. 

La veritat és que la vidriola de les 
nostres pensions ja ha sigut utilit-
zada diverses vegades per a poder 
pagar-les, l’última, 8 mil milions, 
recentment per a pagar-nos la paga 
de Nadal. D’aquells 70 mil mili-
ons d’euros, ara en queden 42 mil, 

i segurament serà necessari seguir 
usant-la per a cobrir pròximament 
el pagament de les nostres pensi-
ons.

És per això que el nostre sindicat 
està preocupat pel futur, no sola-
ment de les nostres pensions actu-
als, sinó també de les futures, per 
més que Rajoy ens vulga dir que ja 
hi ha brots verds i que estem eixint 
de la crisi: la realitat el desmenteix. 
El deute augmenta diàriament 168 
milions i encara que ens diguen que 
la prima de risc està molt baixa, la 
veritat és que el nostre deute aug-
menta, ni el crèdit ni el consum es 
rellança i els salaris no paren de 
baixar, i per això, els ingressos a 
la SS són també menors. La nova 
fórmula de cotització lineal de jo-
ves entre 25 i 30 anys de 150 € fa 
que els ingressos de la SS siguen 

menors. Abans de la crisi eren ne-
cessaris dos salaris i mig per a pa-
gar un pensionista, ara en fan falta 
quatre. L’economia submergida, els 
contractes porqueria, i una mala 
política fiscal que només beneficia 
els més rics fa que la situació futura 
de les nostres pensions siga insos-
tenible. Què passara quan esgoten 
el fons de reserva? Voldran fer com 
a Grècia i Portugal: reduir-nos un 
20% les pensions? Suprimir-nos les 
pagues? Eixes són les preguntes que 
ens fem. No ho fem perquè som ni 
pessimistes ni endevins, al contra-
ri, sabem que una altra política és 
possible, esta ja ha demostrat ser 
un fracàs, és necessari practicar una 
política expansiva i d’inversions, 
posar fi a les retallades, fer una altra 
política fiscal combatent el frau i els 
paradisos fiscals; sobretot, que pa-
guen més els que més tenen. Si els 
80.000 milions de frau fiscal que els 
inspectors d’Hisenda diuen que hi 
ha, aconseguírem retallar-los, l’es-
tat tindria mitjans per a fer una al-
tra política, però, és clar, això no ho 
volen i, per tant, haurem de canviar 
de govern en les pròximes elecci-
ons, un govern que estiga al servici 
d’una majoria de tots i totes i no sols 
al d’uns pocs privilegiats. L’enorme 
set de privatitzacions dels últims 
governs del bipartidisme semblen 
apuntar a una privatització de les 
pensions; pensions que sols uns 
pocs podrien pagar-se atesos els 
baixos salaris que ací es paguen. És 
per això que hem de seguir defenent 
el nostre sistema públic de pensions 
i millorar-lo si és possible.

Perillen les 
pensions?

sInDIcAt DE PErsonEs jubILADEs I PEnsIonIstEs

Com ja és sabut, les nostres pensions ja no són revaloritzades 
automàticament amb el IPC, com ocorria abans. Des de l’última reforma del 
PP durant els pròxims anys i mentre dure la crisi; és a dir, molts anys, les 
nostres pensions només seran augmentades en un 0,25%, o siga, que si es 
donara una inflació del 2% anual es perdria un 1,75% de poder adquisitiu en 
eixe any.

l’enorme set de 
privatitzacions dels 
últims governs del 
bipartidisme semblen 
apuntar a una 
privatització de les 
pensions

El nostre sindicat està 
preocupat pel futur, no 
solament de les nostres 
pensions actuals, sinó 
també de les futures
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intersindical
El 8 d’abril desenes de docents in-
terins s’hi van concentra a la porta 
de la Conselleria d’Educació a Va-
lència per a registrar més de 20.000 
signatures exigint la negociació 
d’un nou acord de professorat interí 
abans de les oposicions de 2015, que 
retorne als criteris d’ordenació de 
l’acord de 2010, i la recuperació del 
professorat rebaremat en les oposi-
cions de 2013.

En concret s’han presentat 
22.239 signatures, recollides via 
una campanya en Change.org i tam-
bé per escrit, tant de professorat a 
títol individual com de claustres de 
centres educatius. Aquesta recolli-
da de signatures ha estat impulsa-
da per STEPV, AFID (Associació 
de Funcionaris Interins Docents) i 
CPI (Coordinadora de Professorat 
Interí). 

Aquesta és una acció més en el 
calendari de mobilitzacions acor-
dat en les assemblees de professo-
rat interí realitzades el passat mes 
de març i que també contemplen 
noves accions de carrer en el mes 
de maig.

Juant amb això, STEPV ha con-
dicionat la negociació de la convo-
catòria d’oposicions a la negociació 
del nou acord, com ja va fer en la 
mesa de negociació de l’oferta pú-
blica d’ocupació. També ha sol·lici-
tat que les persones majors de 55 
anys no estiguen obligades a pre-
sentar-se a oposicions, tal i com fan 
en altres comunitats autònomes 
com Andalusia, acollint-se a la re-
comanació europea de protecció 

d’aquest col·lectiu, que amb el nou 
acord d’interins també es veu per-
judicat.

Recordem que STEPV fou l’únic 
sindicat que no va signar en 2013 
l’acord amb la Conselleria i la resta 
de sindicats. La signatura de l’acord 
va anar precedida d’una intensa 
mobilització del professorat interí, 
que va incloure sis dies de vaga., a 
més de nombroses accions i mani-
festacions en les capitals del País 
Valencià. 

Segons el nou acord, una part del 
professorat interí perd la seua posi-
ció en borsa en cada convocatòria 
d’oposicions. Això ja ha passat en 
les oposicions de 2013 i ha afectat 
a uns 1400 docents que han perdut 
el seu lloc en la borsa en les espe-
cialitats convocades i, per tant, han 
tingut moltes dificultats per acce-
dir a places des d’aleshores. La re-
baremació, junt amb l’efecte de les 
retallades en horaris i ràtios, han 
provocat el major ERO en la fun-
ció pública valenciana, amb milers 
de docents que veuen perillar el seu 
lloc de treball o que ja l’han perdut 
en aquests anys.

En 2015 s’espera una segona 
onada de rebaremacions, sobretot 
en secundària, ja que es convoquen 
oposicions en moltes especialitats 
que no van ser convocades en 2013.

Per evitar-ho, STEPV ha insistit 
en la negociació d’un nou acord prè-
viament a la convocatòria d’oposici-
ons i ha convocat, juntament amb 
AFID i CPI diverses mobilitzacions 
incloent una vaga de professorat in-
terí el passat 25 de febrer.

StM

El Sindicat de Treballadores i Treballadors 
del Metall-Intersindical Valenciana (STM-Iv) 
s’ha convertit en la segona força sindical de 
la factoria Ford d’Almussafes. En les elecci-
ons sindicals per a elegir el comité d’empresa 
compost per 37 delegades i delegats, els resul-
tats van ser els següents: 

Vots Delegats Abans

UGT 4326 25 21

STM 946 5 3

ccoo 687 4 7

cGT 535 3 3

STM-Iv valora positivament els resultats 
obtinguts ja que ha passat de ser la quarta for-
ça sindical a la segona i i s’ha convertit en l’al-
ternativa al sindicalisme pactista i clientelista 
que representa la UGT. Els resultats electo-
rals suposen el reconeixement de la tasca sin-
dical desplegada els darrers anys. Una acció 
sindical contrària a les mesures pactades per 
l’empresa i el bisindicalisme que han suposat 
una pèrdua de drets del conjunt de la plantilla 
de la factoria. En eixe sentit, des del sindicat 
es considera que la fermesa, la coherència, el 
treball i una pràctica sindical combativa i rei-
vindicativa han fet que hàgem obtingut 2 de-
legats més, 5 punts la representació i es passe 
des de la quarta posició fins a la segona.

 Els resultats són el fruit d’un model sindi-
cal autònom, assemblari, democràtic, trans-

parent, allunyat dels despatxos i del clien-
telisme que caracteritzen el bisindicalisme 
que està instaurat en Ford i tenen més valor 
tenint en compte les condicions tan adverses 
en les quals es desenvolupa el treball sindical 
en la planta d’Almussafes. 

Finalment, STM-Iv agraeix a les treballa-
dores i treballadors el suport que han mani-
festat en les urnes i en el treball de cada dia 
i es compromet a mantindre la seua línia de 
treball els pròxims anys per a aconseguir de-
mocratitzar la vida sindical en la factoria i per 
a revertir totes les mesures contràries als in-
teressos de la plantilla. 

StM guanya també en Kamax
A les eleccions sindicals celebrades la factoria 
de Kamax, a Museros (Horta Nord), STM-Iv, 

amb el 61% dels vots al col·legi d’obrers, es 
queda a un sol vot d’obtenir la majoria abso-
luta. El resultats van ser els següents: 

Vots Delegats

STM 116 6

ccoo 80 5

GTI 1

cSIF 1

Així mateix, STM ha obtingut un delegat 
en la factoria de Mitsubishi, per primera 
vegada. 

stM-Iv es converteix en el segon 
sindicat de Ford
El Sindicat obté també la majoria en Kamax i un nou delegat en Mitsubishi. 

En concret s’han presentat 22.239 signatures, recollides via 
una campanya en Change.org i també per escrit.

La presentació va ser arropada per una concentració 
de professorat a les portes de Conselleria.

La lluita del professorat interí contra l’acord que precaritza 
les condicions laborals dura ja més de dos anys

stEPV, AFID i cPI 
presenten més de 22.000 
signatures per un nou 
acord de professorat interí

11, 12 i 13 de juny, el Congrés de STEPV

STEPV-Iv celebrarà el seu XII Congrés en la localitat alacantina d’Elda, 
els propers 11, 12 i 13 de juny. Participa en les assemblees preparatò-
ries.
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28 D’ABRIL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

Adoptar esta perspectiva subjectiva 
i en primeríssima persona amb 
la millor de les diligències és la 
primera garantia per a evitar danys 
a la salut en el treball. Esta és una 
actitud que els professionals de 
la didàctica sabem que s’adquirix 
millor si es cultiva des de la 
infància. Dins de les normes que 
establixen quines coses han 
d’aprendre les xiquetes i xiquets 
que acudixen a les escoles infantils 
i els col·legis ja fi guren continguts 
específi cs sobre prevenció i riscos 
a la salut que el professorat va 
incorporant en tots i cada un 

dels cursos de totes les etapes. 
Per les seues característiques 

pràctiques són continguts 
ideals per a introduir 

altres coneixements. Les 
criatures aprenen com 
moure’s pels espais de 
forma ordenada, evitant 
xocs i caigudes, i així 

també descobrixen 
una forma segura 

d’explorar el 
centre educatiu 

i els seus 
racons. 
Aprenen 
com portar 
de la millor 
forma el 
pes de les 
seues 

motxilles i també descobrixen 
aspectes fi siològics de la seua 
naturalesa, els seus límits, 
estratègies per a superar-se,... 
Aprenen a utilitzar ferramentes 
perilloses, tisores, pegaments, 
pintures,...

Esta manera d’aprendre, 
que pot paréixer molt senzilla 
quan s’observa sense més, està 
en realitat molt meditada i 
planifi cada. Ja ve dissenyada des 
de les administracions educatives, 
i forma part dels coneixements 
mínims que s’han d’inculcar 
durant la infància i la joventut. 
En forma de reial decret fi guren 
entre els continguts que després 
són desenrotllats i programats 
pel professorat en els programes 
educatius que es realitzen en 
les escoles d’infantil, col·legis i 

instituts. Cada professional les 
adapta i personalitza per al 

seu alumnat. Doncs no és 
el mateix, per exemple, 

treballar amb xiquets 
de quatre o cinc anys 

l’expressió plàstica 
i el coneixement 

del medi, que 
amb 

alumnes d’onze o 
dotze anys l’educació 
física. A més, les coses en 
l’aula poden canviar molt 
si dins del grup tenim xiquets 
hiperactius, o xiquets atents, o 
cansats, o miops, o coixos,... Cada 
alumne requerix un cert grau 
de personalització en la seua 
ensenyança. I a mesura que creix 
i les seues necessitats formatives 
es van fent més específi ques, els 
continguts de prevenció de riscos 
laborals que rep se’n van també 
especialitzant.

Un grup d’alumnes en el 
laboratori de ciències naturals 
serà instruït sobre tota una sèrie 
de precaucions a l’hora d’utilitzar 
una mistera Bunsen. Un altre 
grup, alumnes amb difi cultats 
acadèmiques i, en major o 
menor mesura, risc d’abandó 
escolar, estudiaran una formació 
professional bàsica d’agrojardineria, 
o de reforma i manteniment 
d’edifi cis, o d’informàtica,... 
I el professorat es trobarà en 
este cas davant de jóvens que 
es distrauen amb el vol d’una 
mosca. Probablement són molt 
poc disciplinats i sense els hàbits 
higiènics que sí que tenen altres 
jóvens de la seua edat. A ells caldria 
insistir-los més en la importància 
de mantindre net i ordenat l’espai 
de treball; l’ús dels EPI com a 
elements imprescindibles abans 
de realitzar determinades tasques; 
quin tipus de riscos enfronten quan 
utilitzen ferramentes mecanitzades; 
i també quines mesures 
d’emergència i socors aplicar quan 
ocorre un accident.

En este punt som molts els 
que trobem a faltar unes lliçons 
addicionals de sentit comú ‘de 
classe’. ‘De classe treballadora’. 
Vull dir que caldria incidir també 
a conéixer aspectes bàsics del 
sistema de seguretat social i el que 
són les mútues i les asseguradores. 
I realitzar, per què no, un assaig 
fi ctici, un role playing del que passa 
quan la persona s’accidenta en el 
seu treball i ha de rebre atenció 
sanitària. I el perill real que existix 
de descobrir que ningú va prendre 
nota de com va ocórrer, ningú es va 
preocupar a arreplegar les nostres 

coses 
del lloc de l’accident. 
Explicar a l’aprenent que hem de 
vigilar que efectivament quede 
arreplegat en el comunicat del 
metge que ha ocorregut un accident 
laboral. Per a no trobar després que 
en els papers fi gura que patixes una 
malaltia comuna i que ja ni tan sols 
estàs treballant, perquè l’empresa et 
va acomiadar,... Estes coses ocorren 
ben sovint en el món laboral. 
Igual que ensenyar el concepte 
d’accident in itinere: quan anem, 
tornem o ens traslladem durant el 
treball. També és important insistir 
en la recuperació efectiva de la 
salut, evitant les seqüeles d’una 
rehabilitació escassa o inexistent 
que et mana de seguida tornar al 
treball, sense tindre en compte que 
algun dia esperes complir quaranta 
anys i continuar vivint amb 
normalitat. Hauríem d’aportar esta 
visió als nostres aprenents. Sobretot 
perquè sabem que al nostre país 
és molt habitual esprémer a la 
joventut sense pensar que tots eixos 
excessos li passaran factura en a 
penes vint anys.

Però no hem de deixar que siguen 
les institucions les úniques que 
preparen els nostres fi lls. Com 
a pares hauríem d’implicar-nos 
des de la més tendra infància a 
aconseguir que estes delicioses 
criatures cresquen conscients de 
com evitar riscos innecessaris. 
Inculcar-los l’actitud que deia al 
principi. Inculcar-los també el 
coratge de sentir-se valuosos per 
a exigir els seus drets i rebutjar 
l’obediència sense més. No com va 
fer el pare d’aquell amic meu del 
col·legi, que sempre ens criticava 
perquè érem molt mitja-merdetes i 
ens acovardíem davant de l’esforç i 
el perill. Que tenia tantes anècdotes 
cafres de la mili. I que va acabar 
amputant-se el rovell d’un dit per 
fer cas sense més al capatàs de la 
fàbrica d’embalatges on treballava.

Nosaltres podem fer molt des de 
casa, en la quotidianitat del dia a 

dia, i siga quina siga l’edat que 
tinguen ara els nostres xavals. Als 
més xicotets els ensenyem els perills 
de la llar: els endolls elèctrics, els 
detergents en botelles de divertits 
colors, els esvarons en el lavabo,... 
I també els perills del trànsit en els 
carrers. A mesura que van creixent, 
és bo insistir en el mateix i anar 
afegint i relacionant el que ja saben 
amb coses noves. Alguna vegada 
podem comentar una notícia de 
què es puga extraure un exemple 
alliçonador, com quan escoltem 
en les notícies que parlen d’algun 
accident. Dosifi cant-nos i sense 
ser alarmistes, per a no acabar 
provocant angoixa o rebuig. El 
sentit comú ens donarà la mesura. 
Podem ser els primers a preocupar-
se per evitar l’excés de pes en les 
seues motxilles; també a vetlar 
per la qualitat del seu descans; 
vetlar pel que mengen; etcètera. I 
a mesura que creixen fer-los més 
partícips de totes estes qüestions, 
preguntant-los per la seua opinió. 
Compartirem amb ells experiències 
i idees cada vegada més complexes. 
Els comptarem perquè estem 
sindicats, col·legiats, associats, ... 
Els explicarem per a què servixen 
els segurs i perquè alguns són 
obligatoris. I així, a poc a poc, 
d’una manera amorosa i animada, 
aconseguirem que cresquen amb 
una actitud d’estima pel treball 
ben fet, amb garanties, enriquidor 
i saludable. Eixe caire ideològic de 
classe treballadora conscient dels 
desequilibris del món productiu, 
quasi amb seguretat no ho rebran 
els nostres fi lls en les aules. Per això 
hem de ser nosaltres els que ho 
aportem. Perquè sabem que és real. 
Sabem que en el mercat laboral 
l’explotació existix i revistix moltes 
formes. I no volem que la nostra 
joventut siga la que lubrique amb la 
seua sang la maquinària productiva. 
En ma casa, en l’escola, en el carrer, 
tots els dies són dies per a la salut 
laboral.

Previndre des de la infància: 
en l’escola… i a casa

bEnjAMÍ rEnoVELL bonILLo

Qualsevol treball la persona que millor pot ocupar-se de la seguretat de qui opera és un mateix. Pot ser que el 
nostre treball requerisca Equipament de Protecció Individual (EPI) , o uns coneixements molt específi cs respecte 

als procediments que s’han de seguir. Potser inclús l’ajuda d’altres persones, un ‘backman’, per exemple, que 
cuide de nosaltres i vigile la nostra salut mentres soldem, muntem o ens introduïm dins de llocs difi cultosos. Però 
sempre és un mateix el que després de rebre una formació adequada detecta primer els requisits de la seua tasca. 

Decidix llavors quines ferramentes usar; si ha d’utilitzar algun EPI, quina col·laboració necessita de les seues 
companyes o els seus companys,...

Adoptar esta perspectiva subjectiva 
i en primeríssima persona amb 
la millor de les diligències és la 
primera garantia per a evitar danys 
a la salut en el treball. Esta és una 
actitud que els professionals de 
la didàctica sabem que s’adquirix 
millor si es cultiva des de la 
infància. Dins de les normes que 
establixen quines coses han 
d’aprendre les xiquetes i xiquets 
que acudixen a les escoles infantils 
i els col·legis ja fi guren continguts 
específi cs sobre prevenció i riscos 
a la salut que el professorat va 
incorporant en tots i cada un 

dels cursos de totes les etapes. 
Per les seues característiques 

pràctiques són continguts 
ideals per a introduir 

altres coneixements. Les 
criatures aprenen com 
moure’s pels espais de 
forma ordenada, evitant 
xocs i caigudes, i així 

també descobrixen 
una forma segura 

d’explorar el 
centre educatiu 

i els seus 
racons. 
Aprenen 
com portar 
de la millor 
forma el 
pes de les 
seues 

motxilles i també descobrixen 
aspectes fi siològics de la seua 
naturalesa, els seus límits, 
estratègies per a superar-se,... 
Aprenen a utilitzar ferramentes 
perilloses, tisores, pegaments, 
pintures,...

Esta manera d’aprendre, 
que pot paréixer molt senzilla 
quan s’observa sense més, està 
en realitat molt meditada i 
planifi cada. Ja ve dissenyada des 
de les administracions educatives, 
i forma part dels coneixements 
mínims que s’han d’inculcar 
durant la infància i la joventut. 
En forma de reial decret fi guren 
entre els continguts que després 
són desenrotllats i programats 
pel professorat en els programes 
educatius que es realitzen en 
les escoles d’infantil, col·legis i 

instituts. Cada professional les 
adapta i personalitza per al 

seu alumnat. Doncs no és 
el mateix, per exemple, 

treballar amb xiquets 
de quatre o cinc anys 

l’expressió plàstica 
i el coneixement 

del medi, que 
amb 

Previndre des de la infància: 

Qualsevol treball la persona que millor pot ocupar-se de la seguretat de qui opera és un mateix. Pot ser que el 
nostre treball requerisca Equipament de Protecció Individual (EPI) , o uns coneixements molt específi cs respecte 

als procediments que s’han de seguir. Potser inclús l’ajuda d’altres persones, un ‘backman’, per exemple, que 
cuide de nosaltres i vigile la nostra salut mentres soldem, muntem o ens introduïm dins de llocs difi cultosos. Però 
sempre és un mateix el que després de rebre una formació adequada detecta primer els requisits de la seua tasca. 

Decidix llavors quines ferramentes usar; si ha d’utilitzar algun EPI, quina col·laboració necessita de les seues 
companyes o els seus companys,...

alumnes d’onze o 
dotze anys l’educació 
física. A més, les coses en 
l’aula poden canviar molt 
si dins del grup tenim xiquets 
hiperactius, o xiquets atents, o 
cansats, o miops, o coixos,... Cada 
alumne requerix un cert grau 

coses 
del lloc de l’accident. dia, i siga quina siga l’edat que 

sempre és un mateix el que després de rebre una formació adequada detecta primer els requisits de la seua tasca. 
Decidix llavors quines ferramentes usar; si ha d’utilitzar algun EPI, quina col·laboració necessita de les seues 

companyes o els seus companys,...

Sabem que en el mercat 
laboral l’explotació 
existix i revistix moltes 
formes. i no volem que 
la nostra joventut siga 
la que lubrique amb la 
seua sang la maquinària 
productiva
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tRActAt tRANSAtlÀNtic DE cOMERÇ i iNVERSiONS

E
l dimarts 13 de gener la 
Comissió Europea va fer 
públics els resultats d’una 
enquesta que havia llençat el 
passat estiu sobre l’Investor 

State Dispute Settlement (isds). Per qui 
no ho conegueu, l’isds són les sigles en 
anglès d’un tribunal d’arbitratge previst en 
els tractats internacionals de comerç per 
recollir i resoldre demandes als Estats per 
part d’inversors estrangers que consideren 
perjudicats els seus interessos per les seves 
decisions o polítiques.

Aquest isds és un dels punts que ha 
despertat més polèmiques entorn a les 
negociacions del ttip o Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions entre la Unió 
Europea i els Estats Units. Un altre punt 
polèmic ha estat precisament l’absolut 
secretisme que fi ns fa pocs mesos envoltava 
tot el que es refereix al ttip. Naturalment 
el secretisme s’ha d’entendre respecte a la 
ciutadania en general, perquè, pel que fa 
als grans grups empresarials i fi nancers 
d’ambdós costats de l’Atlàntic, han estat 
partícips privilegiats ja des d’abans del juny 
del 2013 en què van començar ofi cialment les 
negociacions.

Precisament l’intent de sortir al pas 
d’aquestes crítiques creixents en l’opinió 
pública de molt països europeus, va ser 
el motiu fonamental del llançament de 
l’enquesta sobre l’isds, de la que ara en 
sabem un poc més que els resultats. Sabem 
que, a pesar de la formulació extremadament 
tecnicista de l’enquesta, ha registrat resultats 
rècord de participació ciutadana. L’enquesta 
anava adreçada a diferents nivells, tant a 
institucions públiques, com a empreses 
o organitzacions empresarials, a entitats, 
com a persones a títol individual. Es van 
enregistrar gairebé 150.000 respostes, el 
97% expressant la seva opinió contrària 
a la inclusió d’aquests tipus de tribunals 
d’arbitratge.

Però el més inaudit de tot ha estat la 
conclusió que n’ha tret d’això la pròpia 
Comissió Europea: es llança una consulta 
pública per respondre a les demandes de 
participació ciutadana en un tema de tanta 
transcendència com aquest i, quan s’obté 
un resultat contundent, la conclusió és que 
d’aquí en endavant només es demanarà 
assessorament a “agents especialitzats”. I 
la segona conclusió és, naturalment, seguir 
recomanant la creació de l’isds vinculat al 
ttip, això sí, vetllant perquè tots els seus 
procediments s’atenguen a la legalitat 
europea.

Aquest “aff aire” de l’enquesta fallida no 
tindria més interès, si no fos perquè és una 
autèntica metàfora del que s’està fent amb 
les negociacions del ttip i del que signifi ca el 
ttip en si mateix.

Els sistemes polítics parlamentaris 
del segle xxi són més aviat òrgans de 
“deformació” que de conformació de la 
voluntat popular. Avui és extremadament 
difícil participar amb possibilitats d’èxit en 
una campanya electoral sense comptar amb 
grans quantitats de recursos econòmics i 
amb mitjans de comunicació que, en la seua 
majoria, estan en mans dels grans poders 

econòmics i fi nancers. Els processos de 
representació es deformen amb sistemes 
electorals que afavoreixen la instauració de 
monopolis polítics, clientelisme i corrupció. 
A més, el que fem no és escollir persones 
amb un mandat per part del seu electorat, 
sinó que triem a qui confi em més –o 
desconfi em menys- per a donar-li un xec en 
blanc. 

Tot això obre un gran ventall de 

possibilitats a aquests grans poders per 
infl uir en les decisions polítiques, moltíssim 
més que l’electorat. I, per si això fos poc, 
avui en dia, les decisions estratègiques sobre 
l’orientació de l’economia i la política ja 
no es prenen en organismes directament 
resultants del sufragi universal, sinó en 
organismes mixtes entre institucions electes 
en segon, tercer o quart grau, i institucions 
directament no electes.

Però aquests grans poders industrials i 
fi nancers ja no en tenen prou amb tot això. 
Els seus projectes encara no es traslladen a 
les decisions de les institucions polítiques 
amb la nitidesa i la celeritat que necessita 
el ritme de la competitivitat i els grans 
negocis globals del segle xxi. No pot ser que 
una empresa texana veja entorpits els seus 
projectes perquè el govern francès, atenent a 
les demandes de la seva ciutadania, decideix 

fer una moratòria del fràcking. No pot ser 
que l’agenda de la privatització de la sanitat 
es vaja complint tant lentament, a pesar dels 
esforços de gent com Fernández Lasquetty 
o Boi Ruiz, perquè hi haja treballadores 
i usuaris de la sanitat que aconsegueixen 
endarrerir-la i la ciutadania encara crega 
que la sanitat és un dret. No pot ser que 
Monsanto haja de patir un autèntic “calvari” 
de dècades de resistència de llauradors, 

ecologistes i consumidores, per aconseguir 
implantar la producció i el consum de 
transgènics, amb l’enorme “lucre cessant” 
que això comporta.

I per solucionar tot això, el que s’està 
pensant és en el retorn del primer Estat. 
Com sabeu, a la França de l’Antic Règim, 
el rei convocava els Estats Generals per 
prendre les grans decisions. El primer Estat 
era la noblesa, el segon el clergat i el tercer la 
representació de les ciutats (la ciutadania). 
Naturalment l’entesa entre la monarquia i 
els dos primers estats marcava la normalitat 
del funcionament d’aquest règim, fi ns que 
la revolució va acabar amb els privilegis i va 
consagrar el sufragi universal i la sobirania 
popular, com a bases de la legitimitat 
política.

La “noblesa” industrial i fi nancera del 
segle xxi enyora aquell passat i demanda 
cada vegada més un nou règim post 
democràtic. No cal eliminar les “velles” 
institucions dependents del sufragi universal 
i de l’opinió pública; n’hi ha prou amb 
sobreposar-n’hi altres, que tinguen capacitat 
per proposar, controlar, infl uir, tutelar, 
dissuadir, amenaçar… les seves decisions. 

En paraules de l’Observatori Europeu 
de les Corporacions: “Observem l’intent 
de traslladar els temes més controvertits 
del ttip a després de fi nalitzat l’acord, 
mentre s’assegura un marc institucional que 
garantisca l’accés privilegiat dels grups dels 
lobbys empresarials a la legislació futura. 
Aquesta nova institució transnacional 
(el Consell de Cooperació Reguladora), i 
sense precedent històric, afegiria un nou 
estrat al procés de legislació i regulació. 
Aquests funcionaris tindrien una  infl uència 
enorme, ja que podrien parar o debilitar 
propostes legislatives que regularien els 
negocis i, d’altra banda, promoure propostes 
legislatives que debilitarien els requisits per 
a les companyies. Tot això passaria abans que 
qualsevol organisme elegit democràticament, 
ja siga un organisme nacional o el Parlament 
Europeu, tingués l’oportunitat de donar una 
ullada a les propostes”. 

El projecte polític del ttip se’l pot 
analitzar del dret i de l’inrevés.  Es pot entrar 
a alertar, amb raó, sobre cadascun dels 
efectes que pot comportar en la rebaixa dels 
drets socials, laborals, econòmics, culturals, 
ambientals, etc. i el que tot això comportarà 
en la confi guració d’unes societats d’exclusió 
i inequitat. Però del que tracta essencialment 
el ttip, el que hi ha darrere la forma en 
que s’està negociant, el que es desprèn de 
la lectura de la Comissió Europea sobre 
l’enquesta fallida sobre l’isds, és justament 
això: la preparació del retorn del “primer 
estat”.  

Alex Guillamón es membre de la 
Associació Solidària Entrepobles i de la 
Campanya No al TTIP de Catalunya

El TTIP i el retorn del “primer estat”
Les negociacions del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions 
(ttip) preparen una reforma que comportarà unes societats menys 
democràtiques i més desiguals.

ÀLEX GuILLAMÓn

El tracta de lliure comerç entre 
els EEuu i la uE (t=)
“Nada cambia en la vida si no se es 
profundamente rebelde contra la injusticia”
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Podem analitzar-ho a nivell de les diferents 
Administracions: a escala europea, la 
Unió Europea (UE) i el Banc Central 
Europeu (BCE) són conscients que no hi 
ha risc d’infl ació sinò més bé de defl ació 
(açò també té perills perquè desincentiva 
la demanda actual i perjudica els deutors 
públics i privats), per tant, la UE hauria de 
relaxar els objectius de dèfi cit i mampendre 
polítiques d’incentiu, anticícliques. El Dèfi cit 
Públic no és la causa de la crisi sinò la seua 
conseqüència. Amb més activitat econòmica 
hi hauria més ingressos fi scals i menys 
despesa pública (subsidi d’atur, per exemple).

Per altra banda, el BCE ha donat senyals 
d’entendre el diagnòstic però ha errat en 
la medicina. Té el tipus d’interès bàsic, 
dels diners que deixa als bancs, en mínims 
històrics (0’15%) i manté la ‘barra lliure’ 
de fi nançament als mateixos, però sense 
implantar mecanismes que obliguen els bancs 
a fer arribar eixa inmensa quantitat de diners 
a les empreses (per fi nançar la inversió) 
ni a les famílies i persones (per fi nançar el 
consum de béns duraders) i açò provoca 
que els bancs traguen importants rèdits en 
operacions especulatives i en compra de 
Deute Públic (sense risc, a penes). Resultat: 
guanya la banca (com sempre) i perden les 
empreses (xicotetes i mitjanes), les famílies 
i l’activitat econòmica en general. Per tant, 
s’han d’establir mecanismes que vehiculen 
els diners rebuts del BCE pels bancs (que pot 
seguir amb una Política Monetària expansiva) 
a l’activitat econòmica real i a tipus d’interès 
acceptables.

 En resum, passar d’una política fi scal 
restictiva i una política monetària expansiva 
però inefi caç a una política fi scal menys 
restrictiva, en el cas de la despesa pública 
pura i expansiva pel que fa a la inversió 
pública, junt a una política monetària 
expansiva però efi caç. Sols així eixiria el 
continent més depressa i amb més força de la 
crisi. I els costos socials que comporta la mal 
anomenada ‘austeritat’ no serien tan greus, 
sobretot pels països del sud d’Europa.

Pel que fa a l’Estat espanyol, el PP s’ha fi xat 
com a primer objectiu el Dèfi cit Públic. Amb 
poc èxit, per cert, car només han baixat unes 
dècimes el DP) i en segon lloc la devaluació 
interna (baixar els salaris, bàsicament). En 
cap cas l’increment de l’activitat econòmica 
i l’ocupació digna (encara que ho diguen). 
Des que van arribar al Govern Central 
no han fet altra cosa que polítiques stop, 
procícliques: augment generalitzat, i fort, 
d’impostos i retallades en la inversió pública 
(el cas valencià és paradigmàtic) i la despesa 
social (Sanitat, Educació i despesa social, 

fonamentalment). Darrerament han anunciat 
una baixada cosmètica d’impostos (dos passos 
amunt i un avall), que benefi ciarà les rendes 
altes i les grans empreses principalment.

Les ‘reformes’ de les quals pressumeixen: 
una reforma laboral regressiva que no 
crea llocs de treball però que afavoreix la 
baixada de salaris, salvar les caixes d’estalvi, 
prèviament afonades per la seua gent més 
algun altre cooperador necessari, i tot un 
catàleg de reformes legals contràries a les 
llibertats (reforma carca del Codi Penal, llei 
mordaça, etc...). La gran reforma del ‘pas del 
carranc’, com diria el gran Umberto Eco. 

Haurien d’acometre una reforma fi scal, 
en això estic d’acord amb ells, però en sentit 
contrari del que han plantejat: hauria de 
ser progressiva, augmentar els ingressos 
provinents d’aquells que més guanyen i més 
tenen. Baixar impostos a les rendes de treball 
i a les xicotetes empreses. Baixar també 
alguns tipus d’IVA: el cultural i el material 
escolar, sense anar més lluny. I perquè fóra 
efi caç, dotar l’Agència Tributària dels efectius, 
mitjans i plans d’actuació escaients.

Però primer de tot cal que es plantegen, de 
veritat, el creixement econòmic i l’augment 
de l’ocupació com a primer objectiu. Pot 
ser demanar açò a este Govern és massa i 
caldrà esperar els canvis que, sense dubte, es 
produiran en la composició del Congrès dels 
Diputats l’any vinent.

Eixe creiximent econòmic no pot estar 
basat en els errors del passat. La temptació 
que s’hi detecta, de tornar a basar-lo en la 
rejola i la contrarreforma energètica, amb 
dur càstig a les energies renovables, són 
simptomes molt preocupants.

Cal un nou model productiu, molts hi 
estem d’acord, que no s’hi farà d’un dia per 
un altre  però per arribar-hi cal donar un 
primer pas, i en la bona direcció. Cal tornar 
al creixement  de l’esforç inversor en I+D+I, 
ja. Aturar amb recursos sufi cients l’èxode dels 
nostres científi cs i investigadors.

 Cal una política industrial efectiva que 
supose facilitar l’accès de la xicoteta i mitjana 
empresa al crèdit, als avanços tecnològics i 
als mercats exteriors (més enllà de la casposa 
‘marca España’).

Cal establir mecanismes d’ajut, a nivell 
estatal i europeu, a l’agricultura mediterrànea, 
exportadora i no sols a la latifundista i 
cerealista, així com facilitar i ajudar el 
creixement de l’agricultura ecològica.

Cal millorar la competitivitat del sector 
serveis (pincipal component infl acionista 
en els darrers 40 anys), no baixant 
els salaris sinò eliminant situacions i 
pràctiques oligopolístiques, de competència 

monopolística i 
burocratitzadores. Cal 
modernitzar el sector 
turístic més enllà del sol i 
platja, amb especial cura del 
medi ambient.

Cal una autèntica agenda 
reformista en tots els sectors 
que no siga tan miope com les 
minireformes actuals, que al mateix 
temps que precaritzen el mercat de 
treball i provoquen baixades dels sous 
(i amb ells de la demanda interna), 
encareixen els costos de les empreses 
pel que fa a la factura energètica 
(una de les més cares d’Europa) 
i ens fa més depenents dels 
combustibles fòssils d’importació: 
un autèntic despropòsit.

I pel que fa al nivell autonòmic, ens 
cal una Generalitat Valenciana digna 
de tal nom i no el que tenim: una autèntica 
Barbaritat Valenciana. Una Generalitat 
Valenciana que administre amb honradesa 
i rigor uns pressupostos amb fi nançament 
adequat (res de tot això tenim ara). Un 
GV que possiblite una adequada Sanitat i 
Educació Públiques i Serveis Socials i, que 
a més, porte endavant polítiques actives, 
en el marc de les seues 
competències, per 
ajudar el camp 
valencià i la 
comercialització 
dels seus productes 
(tratzabilitat, 
contractes...), les seus 
cooperatives (el model 
Anecoop és exportable a 
altres comarques), en indústria 
agro-alimentària està quasi tot 
per fer. Una política industrial 
activa: Parcs tecnològics, més i 
millor dotats, un nou IMPIVA, 
un nou IVEX (que no siguen un 
niu d’enxufats incompetents) que 
incentiven consorcis d’exportació i 
presència exterior efectiva. Ajudes legals 
i econòmiques per modernitzar el sector 
serveis (turisme, hosteleria, etc...). Potenciació 
del nous llaciments de llocs detreball: cura 
de persones majors i discapacitades, cura 
dels boscos, rius i mar, del patrimoni artístic, 
històric i paisatgístic, producció i distribució 
d’aliments saludables, etc...

Res de tot açò tenim i ens cal, pot ser 
només haurem d’esperar al mes de maig 
de l’any vinent. En les mans de tots els 
valencians/es està aconseguir-ho.

DAVANt lA cRiSi

Què es pot fer davant la crisi
EVArIst FILLoLL

Tot veient la inactivitat manifesta del Govern del PP per fer front 
a la crisi, es podria pensar que no s’hi pot fer res, que és com una 
plaga bíblica que ens ha caigut damunt, però això no és cert: 
s’hi poden fer moltes coses.
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