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Millorem el treball, millorem els salaris
Intersindical Valenciana aposta per 
sumar voluntats en una àmplia mo-
bilització ciutadana per a exigir un 
canvi immediat de les polítiques 
d’ocupació i de redistribució equita-
tiva de la renda. 

Tots els indicadors oficials coinci-
deixen: a l’Estat espanyol, els incre-
ments salarials pactats en conveni 
des de 2011 fins a 2017, comparats 
amb la variació de l’IPC, aparenten 
reflectir un empat tècnic. Es tracta 
d’una impressió enganyosa perquè, 
tot i que des de l’inici de la crisi, les 
retribucions han estat congelades, 
les dades dels convenis col·lectius 

no incorporen tota la massa salarial. 
Des de 2008, el salari mitjà s’ha in-
crementat un 5% mentre que l’IPC ha 
augmentat més del doble, un 13,7%. 
Clar i ras: en deu anys les retribuci-
ons han perdut un 8,7% de capacitat 
adquisitiva.

Des d’un prisma social, les con-
clusions són encara més punyents. 
El salari mitjà no representa la rea-
litat laboral: l’enquesta d’estructura 
salarial de 2015 de l’INE, situava el 
salari mitjà en 23.106 euros bruts, tot 
i que la meitat de les persones treba-
lladores percep menys de 19.466 eu-
ros i el salari més freqüent se situa 

en 16.798. Aquestes dades, que es 
mantenen pràcticament invariables, 
palesen una estructura salarial molt 
injusta: més de la meitat dels treba-
lladors i treballadores subsisteixen 
en una situació de precarietat abso-
luta. A més, queden invisibilitzades 
les 3.800.000 de persones que, en 
haver perdut un lloc de treball o no 
haver accedit mai al mercat laboral, 
disposen d’una minsa o nul·la capa-
citat adquisitiva.

La radiografia salarial i social 
seria ben distinta sense els condicio-
naments d’un marc legislatiu com la 
reforma laboral que ha facilitat l’aco-

miadament de milions de persones 
del seus llocs de treball i ha permés 
noves contractacions amb salaris un 
23% més baixos. El canvi normatiu 
també ha provocat que proliferen 
unes relacions laborals precàries 
basades en la temporalitat i el temps 
parcial, amb fórmules de subcon-
tractació d’empreses multiservei. 
La crisi només ha sigut l’excusa per 
a aplicar una reforma laboral amb 
ànim de permanència que institucio-
nalitza la precarietat laboral.

En aquest escenari, el País Valen-
cià necessita un marc de relacions 
laborals més garantista perquè, si 

millora el treball milloraran les re-
tribucions. L’ocupació a casa nostra 
té unes especificitats que requerei-
xen unes polítiques específiques: la 
taxa valenciana de desocupació és 
superior a la de l’Estat mentre que 
els nostres salaris s’hi situen 160 
euros per davall. Disposar d’una au-
tonomia efectiva per a dissenyar les 
polítiques laborals –incentius a la 
contractació estable, salari mínim 
digne i garanties socials– permetria 
eludir la nefasta reforma laboral i 
millorar el model productiu valencià, 
amb efectes positius tant en l’ocupa-
ció com en les condicions laborals.

Acabar amb la precarietat, canviar les polítiques laborals
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A mb aquesta expressió el 
moviment estudiantil s’aco-
miadava de les mobilitza-

cions havien sacsejat els carrers de 
París i que marcaven el principi 
d’una època. Després de les prime-
res revoltes estudiantils, el 12 de 
maig de 1968 França vivia una vaga 
general i tot el país es paralitzava, 
es quedava sense transport públic i 
més de 10 milions de vaguistes ocu-
paven les grans fàbriques del país. 
La societat havia dit: prou. Unes 
setmanes després tot s’havia acabat 
i, com a testimonis d’aquelles por-
tes que podrien haver obert un nou 
temps històric, només quedaven les 
imatges dels eslògans estampats en 
els murs: “Prohibit prohibir; davall 
les llambordes hi ha la platja; si-
gueu realistes, demaneu l’impossi-
ble…”. Però el Maig francés va acon-
seguir que moltes coses irromperen 
en l’espai públic.

Perquè aquell sobresalt univer-
sal va brollar quasi simultàniament 
amb altres revoltes i protestes en 
distints indrets –Berkeley, Tòquio, 
Berlín, Varsòvia, París, Milà, Pra-
ga, Chicago, Mèxic; també Madrid 
i Barcelona–, cadascuna amb les 
seues particularitats. Eren esclafits 
d’uns moviments que expressaven 
de maneres variades el seu rebuig 
als models ideològics de les seues 

societats. En tots els casos, però, 
les mobilitzacions van acabar mala-
ment: l’ordre dominant es va impo-
sar i la reacció serviria de bastiment 
pels règims neoliberals que es van 
estendre des dels finals dels anys 
setanta.

Els brins d’esperança d’aquells 
moviments –la denúncia de la hi-
pocresia i l’autoritarisme, els avan-
ços en les qüestions de gènere, la 

llibertat sexual, la laïcització o el 
reconeixement de la subjectivitat– 
es van estendre pertot arreu fi ns 
al punt de conformar una part del 
patrimoni que hem heretat d’aquell 
temps. Amb tot, va quedar sense re-
soldre una incògnita que cinquanta 
anys després resta encara pendent 
d’una resposta unívoca: ¿és la classe 
treballadora clàssica l’únic subjecte 
que pot impugnar l’ordre social es-
tablit o també ho són les noves clas-

ses mitjanes que accedeixen a un alt 
nivell educatiu?

NOUS MOVIMENTS SOCIALS
Entrat el segle XXI, hi ha qui asse-
gura que assistim al fi nal d’aquell ci-
cle, amb l’emergència de moviments 
socials diversos que apel·len al ma-
teix sistema capitalista, convenient-
ment actualitzat, que segueix explo-
tant sense pietat la gent que més 
pateix. Les respostes d’aquests nous 
moviments –complexos, de vegades 
contradictoris i encara escassament 
articulats– responen al malestar per 
les polítiques antisocials d’uns go-
verns superats per les decisions d’un 
megapoder econòmic al servei de les 
grans corporacions transnacionals i 
els seus grups de pressió. 

Si el període obert el 1968 va 
obrir unes sendes llavors desco-
negudes, les crisis accelerades del 
neoliberalisme actual –el feroç ca-
pitalisme globalitzat de nova plan-
ta– ens mostren una inquietant 
perspectiva. A hores d’ara, ningú no 
pot obviar l’amenaça real que en les 
nostres societats, incapaces de res-
pondre als canvis accelerats d’una 
societat que dia rere dia exclou i 
empobreix milions de persones, 
s’impose un autoritarisme postde-
mocràtic decidit a suprimir lliber-

tats i drets conquistats en dècades 
de lluites i sacrificis.

L’interés del Maig francés rau a 
haver estat una rebel·lió-frontissa 
entre el moviment obrer tradicional, 
amb la seua cultura, el seu vocabu-
lari i els seus símbols –bandera roja, 
ocupació de fàbriques...–  i l’aparició 
de nous moviments socials que no 
es limitaven a contestar l’explotació, 
sinó que qüestionaven els mecanis-
mes de l’opressió i l’exclusió. Després 
de Maig del 68, i gràcies en part a la 
seua fecundació, germinaran i es de-
senvoluparan moviments feministes, 
ecologistes, antiracistes i pacifi stes.

UN ALTRE MODEL SINDICAL
Entre els sectors socials més inquiets 
i crítics, del 1968 va quedar també 
el qüestionament de la política i les 
pràctiques de les organitzacions del 
sindicalisme tradicional, dels seus 
valors conservadors i dels seus com-
portaments burocràtics. En aquelles 
coordenades històriques cal ubicar al 
capdavall la gènesi d’un altre model 
d’organització de les treballadores 
i els treballadors, un sindicalisme 
alternatiu i lluitador que des d’ales-
hores ha anat estenent-se més i més. 
Precisament són aquests corrents 
sindicals els més sensibles i permea-
bles als moviments, plataformes i no-

ves formes d’autoorganització amb 
què es presenten a casa nostra els 
sectors socials més afeblits, víctimes 
visibles de la precarietat que tot ho 
envaeix: cambreres d’hotels, repar-
tidors amb bici, manters, teleopera-
dores telefòniques, vigilants d’aero-
ports, falsos autònoms... 

Del Maig del 68 cal rescatar la idea 
que és possible qüestionar la injustí-
cia i l’abús de poder, i atrevir-se a dir-

ho junts i en el carrer. Resulta para-
doxal l’evidència que avui tenim més 
motius per a rebel·lar-nos que en el 
68, quan a penes no hi havia desocu-
pació laboral. Ningú no amaga les di-
fi cultats i obstacles que se’ns presen-
taran en la refundació d’un projecte 
de societat que aspira a construir una 
alternativa global al sistema. Però els 
últims cinquanta anys ens han en-
senyat que només amb la lluita serà 
possible aconseguir-ho.
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EDITORIAL

50 anys després de Maig del 68: fi nal de cicle?

‘És només el principi, la lluita continua’

Del 1968 va quedar també 
el qüestionament de 
les organitzacions del 
sindicalisme tradicional i 
dels seus comportaments 
burocràtics

Després de les primeres 
revoltes estudiantils, 
França vivia una vaga 
general i tot el país es 
paralitzava. La societat 
havia dit: prou



ren la capacitat econòmica relativa 
de la població és l’IPC, entés com la 
capacitat d’adquisició de béns i ser-
veis i la seua evolució en el temps.

Des d’aquesta perspectiva, és im-
pensable abordar una negociació 
sobre la recuperació del poder ad-
quisitiu sense referir-se de manera 
específica i quantificable a l’evolució 

en els darrers anys de l’IPC i compa-
rar-la amb les variacions retributives. 

Però el nou marc de referència es-
tablit en el II Acord de Millora de la 
Funció Pública abandona un indica-
dor de referència específic com l’IPC 
per un altre d’inespecífic com el PIB, 
que no serveix per a valorar el poder 
adquisitiu.

E l ministre d’Hisenda i Funció 
Pública i el sindicats CCOO, 
UGT i CSI-F han subscrit un 

acord de millores retributives per als 
empleats i empleades públics a tres 
anys que omet qualsevol referència 
a l’índex de preus de consum (IPC) 
i a la capacitat adquisitiva d’aquest 
personal i introdueix com a valor de 
referència l’evolució del creixement 
econòmic (PIB). La subjectivitat i la 
incertesa tindran a partir d’ara un 
protagonisme en la negociació de 
les retribucions. La introducció de 
l’evolució del PIB com a referència 
per a determinar els increments sa-
larials crea una cortina de fum sobre 
el poder adquisitiu perdut des de 
2010 i obri la via per a desregular 
en el futur la negociació d’aquests 
aspectes.

CÀLCULS D’ECONOMISTES 
No cal un màster en macroecono-
mia per a saber que la referència més 
utilitzada per a valorar el creixement 
econòmic és el PIB, un indicador que 
no discrimina sobre les peculiaritats 
de la distribució de la renda entre la 
població. L’indicador més utilitzat 
amb què les persones expertes valo-

L’estratègia ministerial, amb el vis-
tiplau de tres sindicats, pretén ocul-
tar i sostraure del debat negociador 
les dades reals sobre la pèrdua de 
poder adquisitiu i sobretot supri-
mir la vessant social de distribució 
de la renda resultant d’actualitzar 
els salaris en funció de l’evolució de 
l’IPC. Es tracta d’una iniciativa que 
adopta una perspectiva mercanti-
lista per a vincular la revisió salarial 
a la productivitat agregada, l’incre-
ment del PIB. 

L’acord basa els seus càlculs 
retributius en unes previsions del 
PIB i de control del deute públic que 
compara amb les previsions d’evolu-
ció de l’IPC en termes de capacitat 
adquisitiva. 

Per a simplificar l’anàlisi es pot 
suposar, de manera generosa, que es 
compliran tots els objectius d’evolu-
ció del PIB i del deute públic i que 
es confirmarà el sorprenent càlcul 
inicial d’increment retributiu del 
8,75% pel període 2018-2020, una 
previsió possible que no ho és tant 
si se li resta la variació prevista de 
l’IPC pel mateix període, un 4,4% 
de mitjana. En termes de millora del 
poder adquisitiu, representa només 
un 4.35% d’increment, molt lluny de 

l’enlluernador 8,75% anunciat pels 
promotors de l’acord.

PÈRDUES, DE 2010 A 2017
La pèrdua de poder adquisitiu de les 
empleades i empleats públics des de 
2010 fins a 2017 s’ha quantificat en 
un 9,6%, perquè s’ha restat de les 

variacions de l’IPC els increments 
retributius dels dos últims exercicis 
d’eixe període. Amb la introducció de 
la nova variable, en finalitzar la vigèn-
cia de l’acord, no s’haurà recuperat un 
4,35% de poder adquisitiu. Contràri-
ament, s’haurà renunciat a rescatar el 
5,25% del poder adquisitiu perdut en 
els anys de la crisi. En el nou escenari 

dominat per les referències al PIB serà 
molt difícil restablir el relat de l’IPC.

Si s’abandona la hipòtesi optimis-
ta del compliment d’objectius de PIB 
i del deute públic, amb les previsions 
pel període 2018-2020 del govern es-
panyol, el Banc d’Espanya i el Fons 
Monetari Internacional, els càlculs 
de la Intersindical estimen que –amb 
la prudència exigida per una situació 
econòmica tan voluble– l’augment 
retributiu real per al període només 
serà d’un 1,2% i els salaris només 
s’incrementaran un 3,1%. En altres 
paraules, la renúncia a la recuperació 
del poder adquisitiu perdut serà defi-
nitivament d’un 6,45%.

CORTINA DE FUM
En termes de capacitat adquisitiva, 
el II Acord de Millora de la Funció 
Pública és una cortina de fum per 
a amagar la consolidació de la pèr-
dua del poder adquisitiu, un plan-
tejament de totalment inacceptable. 
Intersindical Valenciana ha exigit la 
introducció d’una clàusula de revisió 
salarial en funció de la variació de 
l’IPC i un fons addicional per a recu-
perar el poder adquisitiu perdut en 
els darrers anys.

Cal una clàusula de revisió i un fons  
per a recuperar el poder adquisitiu

La desvinculació dels 
salaris públics de l’IPC pretén 
desregular les retribucions

La referència més 
utilitzada per a valorar 
el creixement econòmic 
és el PIB, un indicador 
que no discrimina sobre 
les peculiaritats de la 
distribució de la renda 
entre la població

Intersindical Valenciana 
ha exigit la introducció 
d’una clàusula de revisió 
salarial en funció de 
la variació de l’IPC i 
un fons addicional per 
a recuperar el poder 
adquisitiu perdut
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FUNCIÓ PÚBLICA

L a Funció Pública valenciana 
passa per una situació preocu-
pant. La precarietat de bona 

part de la plantilla, les discriminaci-
ons de tot tipus i els efectes dels acords 
signats amb el govern espanyol per 
UGT, CCOO i CSIF, amb processos 
d’estabilització de llocs de treball, pro-
vocaran un increment del patiment 
dels sectors més vulnerables. El rejo-
veniment de la plantilla tindrà com a 

contrapartida la substitució del perso-
nal interí per un personal funcionari 
de carrera amb menys experiència. 
Els plans d’estabilització no arribaran 
a complir l’objectiu de rebaixar la taxa 
de personal interí en les administraci-
ons públiques a un 8% perquè al País 
Valencià. L’envelliment de la plantilla, 
sobretot la fixa, provocarà cada any 
un gran ball de convocatòries, una si-
tuació incompatible amb el propòsit 
anunciat de comptar amb unes ad-
ministracions públiques modernes al 

problemes de la norma anterior és la 
gran quantitat de cossos i escales que 
inclou: més de 200, encara que més 
del 80% del personal pertany només 
a 13. Un autèntic desbarat perquè 
cada cos patrimonialitza el seu sector 
de l’Administració, exerceix una rigi-
desa incompatible amb la moderni-
tat i dificulta l’accés. 

La nova norma opta en canvi per 
definir uns cossos generals i uns al-
tres d’especials més reduïts i crea la 
figura de les agrupacions de llocs de 
treball que permetran agrupar-se 
en funció dels coneixements o des-

treses exigides pel seu acompliment 
–per a racionalitzar la gestió dels 
recursos humans–. La figura del 
directiu públic professional queda 
més definida i s’incardina com un 
col·lectiu que es troba just sota el 
personal polític.

Quant a la planificació i l’orde-
nació de l’ocupació pública, l’LFPV 
impulsa l’anàlisi i l’ordenació de 
llocs, estableix plans d’ordenació, 
plans estratègics i plans operatius 
de recursos humans de caràcter 

servici de la ciutadania, més professi-
onals, eficients i compromeses amb la 
millora de les condicions de vida de la 
societat. 

Al País Valencià necessitem comp-
tar amb una nova Llei de la Funció 
Pública. La norma vigent, la Llei 
10/2010 pactada fa huit anys pel go-
vern del PP amb UGT, CCOO i CSIF, 
i modificada posteriorment a través 
de lleis de mesures fiscals i finance-
res, no és un instrument útil. De fet, 
l’acord de legislatura signat per la 
Intersindical amb el Govern del Bo-
tànic preveia la necessitat de comp-
tar amb una normativa nova que es 
presentaria en 2016. Ara fa un any 
que es va presentar l’esborrany de la 
Llei d’Ocupació Pública Valenciana 
(LOPV). A banda d’un nom que no 
fa al cas, la mateixa gènesi de la llei 
va ser qüestionada, amb una comis-
sió d’experts masculinitzada i centra-
lista, on el requisit del valencià per a 
accedir a llocs de treball va originar 
una lluita constant per part d’aquesta 
organització. L’esborrany de la LOPV 
va quedar en el calaix, com un nou 
incompliment del Consell. Però com 
a regal de Nadal, vam rebre un nou 
esborrany: el de la Llei de Funció Pú-
blica Valenciana (LFPV). En aquesta 
ocasió almenys el nom sí que repre-
senta el contingut.

NOVETATS DE LA LLEI
Quines novetats presenta l’LFPV? 
En primer lloc, es pretén aconseguir 
més estabilitat en el sistema. Un dels 

quadriennal i obligatoris per a to-
tes les organitzacions de més de 
50 persones. El plans contindran 
la previsió de les necessitats de re-
cursos humans durant el termini 
de la seua vigència, sobretot per 
a fer front a les baixes que es pro-
duïsquen, i incorporaran objectius 
generals i línies estratègiques i ac-
cions durant el període. 

OPOSICIONS AMB AJUDES
Referent a la selecció del personal, 
la llei aposta per un sistema d’oposi-
ció que possibilite l’accés a persones 
que amb un bon expedient acadèmic 
manquen de recursos, aspirants que 
tindrien la possibilitat d’accedir a 
ajudes econòmiques per a preparar 
les proves d’accés a la Funció Públi-
ca. Pel que fa als drets del personal, 
s’hi inclou el dret a la protecció del 
personal que denuncie irregularitats, 
un punt que caldrà regular.

En l’Administració del Consell, 
amb una plantilla amb molt de 
personal interí, hi ha personal fun-
cionari de carrera privat de possi-
bilitats de moure’s a llocs de treball 
per l’excessiu nombre de places a 
cobrir per lliure designació, que és 
discrecional, i per uns concursos de 
trasllats paralitzats des de fa més de 
deu anys. En aquestes circumstàn-
cies és insostenible permetre que 
les comissions de serveis continuen 
substituint les funcions del concurs. 
L’LFPV preveu limitar els llocs a 
proveir per mitjà de la lliure desig-

nació i concreta el concurs específic 
a llocs definits.

Quant a l’IVAP, l’entitat passarà 
a anomenar-se Escola Valenciana 
d’Administració Pública (EVAP), 
un canvi de nom que també com-
portarà les tasques de selecció, pro-
visió i regulació de les borses d’ocu-
pació temporal. La nova formació 
es considera i es presenta com a 
part integrant de les polítiques de 
recursos humans. En la negociació 
de la Llei 10/2010, una proposta de 
la Intersindical que va ser rebutja-
da consistia a integrar la formació 

en una escola valenciana dirigida 
a la formació del personal públic i 
responsable de la seua selecció. Just 
com ara es proposa.  

El procés de negociació de la 
nova LFPV ha de permetre la millo-
ra del text inicial a fi que es trami-
te en les Corts amb temps suficient 
per a ser promulgada abans de con-
cloure l’actual legislatura. La socie-
tat valenciana i totes les seues ciu-
tadanes i ciutadanes hi tenim molt 
a guanyar.

A debat la nova Llei de la Funció Pública Valenciana

Una administració per a la gent
JUAN CARLOS MARÍN
STAS

És inútil la Llei del PP 
pactada fa huit anys 
amb UGT,CCOO i CSIF, i 
modificada a través de 
lleis de mesures fiscals i 
financeres

La llei aposta per un 
sistema d’oposició que 
possibilite l’accés a 
persones que amb un 
bon expedient acadèmic 
manquen de recursos

La nova LFPV ha de 
permetre la millora 
del text inicial a fi que 
es tramite en les Corts 
amb temps abans de 
concloure la legislatura
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PENSIONS

D es de distintes tribunes s’in-
sisteix amb molt d’interés 
perquè la gent assumisca que 

l’actual sistema públic de pensions és 
insostenible: el model no és autosu-
ficient, el seu dèficit resulta impossi-
ble de mantindre i en el futur no hi 
haurà recursos suficients perquè les 
pensions es puguen autofinançar. 
Conclusió: cal abaixar les pensions.

Aquest enfocament del debat so-
bre el sistema públic de pensions 
dóna per fet que no és adequat i cal 
inventar-ne un altre. Però el debat 
parteix d’un plantejament que és in-
tencionadament erroni, ja que oblida 
que l’accés a unes pensions justes i 
suficients és un dret consolidat en la 
Constitució. Un model que no té res a 
veure amb les quantitats assignades 
a determinades pensions que resul-
ten insuficients per a dur una vida 
digna. 

No consta en cap norma que 
la despesa de les pensions s’haja 
d’atendre només i exclusivament 
amb diners de les cotitzacions del 
món del treball. La Llei General de 
la Seguretat Social (LGSS) estableix 
un sistema mixt de finançament, 
obert a les aportacions que acorde 
l’Estat per a atencions especifiques. 
El debat real hauria d’abordar si el 
sistema és vàlid i adequat, al marge 
de si hi ha recursos suficients per 
a fer-lo efectiu. Si, com asseguren 
distints informes, el nostre sistema 
públic de pensions és el millor d’Eu-
ropa i la Constitució inclou el dret 
fonamental a unes pensions dignes, 
el debat s’ha de centrar en com es 
finança aquest dret, en cap cas si es 
compleix la Constitució.

El fals debat pretén aconseguir 
que s’assumisca com un fet incontro-
vertible que l’Estat no pot complir el 
dret constitucional d’accedir a una 
pensió digna i suficient.

VIABILITAT DEL SISTEMA
Les anàlisis interessades a difondre 
el fals debat sobre la insostenibilitat 
del sistema públic de pensions són 
amplificades per les grans assegura-
dores i els bancs, amb un argumenta-
ri per a confondre la ciutadania: 
1. El sistema és insostenible perquè 
no és autosuficient. 
2. Si es manté el sistema, en un futur 
pròxim el sistema farà fallida. 
3. Si no es canvia el model, la gent 
jove no tindrà pensions. 

que també contribueixen a reduir la 
recaptació.

En relació amb els països del nos-
tre entorn, el pes total de la recapta-
ció a l’Estat espanyol recau sobre les 
famílies (un 83% del total), enfront 
d’un 17% que aporten els imposts de 
societats. Ací es defrauden vora de 
90.000 milions d’euros a l’any, dels 
quals solament n’afloren uns 14.000.

Una menció a part mereix la des-
pesa total del govern espanyol: rescat 
bancari, 60.000 milions; rescat d’au-
topistes, 4.000 milions; increment 
per a despeses militars de l’OTAN, 
7.800 milions; cas Castor, 3.200 mi-
lions; cas Gürtel, 120 milions; Palma 
Arena, 40 milions; renovació de flo-
ta de cotxes oficials, 42 milions: cas 
Nóos, 2,3 milions; targetes Black, 15 
milions; cas Púnica, 7,5 milions...

Aquesta forma de gastar els di-
ners de les persones –amb les pres-
sions per a impulsar el negoci de les 
pensions– manifesta de manera ben 
nítida la negativa dels actuals gover-
nants de negar-se a aplicar un repar-
timent més just de la riquesa. Perquè, 
de diners, n’hi ha i prou. El que cal 
és aplicar unes altres polítiques i una 
altra manera de gastar-los. 

4. Per a garantir-ne la viabilitat, el 
sistema actual s’ha de complementar 
amb un pla privat de pensions.

El tema de fons no és la viabilitat 
del sistema. A l’Estat espanyol, el sis-
tema públic de pensions mou cada 
any vora de 140.000 milions d’euros, 
dels quals, a hores d’ara, les assegu-
radores i els bancs en gestionen una 
part menuda. El que volen aquests 
sectors tan poderosos és augmentar 
el seu tros de pastís. Un dels temes 
que hi ha sobre la taula és la taxa de 
substitució –l’import de la primera 
pensió– que a casa nostra se situa 
al voltant del 82% de l’últim salari, 
percentatge que els grans grups eco-
nòmics de pressió en altres països 
d’Europa han aconseguit rebaixar 
fins al 62%. En aquests entorns han 
aconseguit imposar els plans privats 
de pensions, amb el consegüent des-
viament de diners públics per a les 
asseguradores. La gent més podero-
sa d’Europa pretén ara imposar-nos 
aquest model.

No és un problema de diners. Les 
ciutadanes i ciutadans espanyols gas-
tem en pensions l’11,6% del producte 
interior brut (PIB), mentre que en 
països com França, Alemanya o Itàlia 
gasten el 13,8%, el 15,2%, o el 16,3% 
de PIB respectivament. Com es veu, 
estem lluny d’aquests percentatges. 
El desquadrament d’ingressos i des-
peses de la Seguretat Social en 2017 
va ser d’1,47% del PIB, quantitat que, 
si s’assumira, no arribaria a les quan-
titats que hi dediquen els nostres pa-
ïsos veïns.

AUTOSUFICIÈNCIA
El nostre sistema, és autosuficient? 
Anem a pams. Quants drets fona-
mentals no són autosuficients i no 
es qüestionen? És autosuficient la 
justícia, la sanitat, el sistema educa-
tiu, l’exèrcit, el Senat, etc.? Per què 
aleshores ningú no en qüestiona la 
viabilitat? Perquè és una decisió po-
lítica, i només per això, altres han 
decidit que aquests aspectes no es 
qüestionen.

És cert que és possible i és 
desitjable millorar els ingressos 
per cotitzacions. Però també ho és 
que la debilitat dels ingressos per 
cotitzacions es deu a la precarietat 
laboral i a la seua corresponent de-
valuació salarial. També és cert que 
una part de les cotitzacions es des-
tinen al pagament d’unes polítiques 
actives d’ocupació en les quals hi ha 
també decisions polítiques –com la 
tarifa plana i la reducció de quotes 
a determinats contractes de treball–, 

JUAN MIGUEL MUÑOZ OLMO
Intersindical Valenciana

El sistema públic  
de pensions és viable  
amb unes altres polítiques

El fals debat 
sobre les pensions

Constitució 
Espanyola. Títol I. 
Dels drets i deures 
fonamentals

Capítol tercer. Dels 
principis rectors 
de la política social 
i econòmica.

Article 50: Els poders públics 
garantiran, mitjançant pen-
sions adequades i periòdica-
ment actualitzades, la sufici-
ència econòmica als ciutadans 
durant la tercera edat. Així 
mateix, i amb independència 
de les obligacions familiars, 
promouran el seu benestar 
mitjançant un sistema de ser-
veis socials que atendran els 
seus problemes específics de 
salut, habitatge, cultura i oci”.

Si el dret a unes pensions dig-
nes i suficients és un dret conso-
lidat en una constitució que cal 
complir, el debat s’ha de centrar 
en com es fa efectiu aquest dret, 
i de quina manera. Les aportaci-
ons de recursos del món del tre-
ball a l’Estat, són suficients o cal 
millorar-ne la seua aportació? 
Aquestes són les qüestions”.

Europa admet a tràmit una demanda d’un col·lectiu 
de pensionistes contra l’Estat espanyol

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admés a tràmit una 
demanda interposada pel Col·lectiu Ronda contra l’Estat espanyol per 
una presumpta vulneració del dret a mantindre el poder adquisitiu dels 
pensionistes, ja que ha revalorat les pensions per davall de l’increment 
del cost de la vida.

La demanda pretén que el Govern espanyol modifique la seua polí-
tica de revaloració de les pensions per una presumpta vulneració del 
Conveni de Drets Humans en relació amb el dret a “elevar progressi-
vament les pensions”, i per no garantir la “suficiència econòmica” dels 
pensionistes. La demanda també planteja una presumpta vulneració del 
conveni 102 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), signat i ra-
tificat pel Govern d’Espanya, i del Codi Europeu de Seguretat Social i la 
Carta Social Europea, normes que pretenen garantir i preservar el poder 
adquisitiu dels pensionistes. Amb la situació actual, la revaloració de les 
pensions depén de variables que no impliquen el manteniment del poder 
adquisitiu.



U na societat moderna és una 
societat solidària que ha de 
tindre cura dels més febles, 

de qui té necessitats no només d’aju-
da sinó de reconeixement de les se-
ues capacitats i de la seua inclusió en 
una concepció de justícia com la des-
crita. Arribat el moment, en les nos-
tres vides totes les persones podem 
ser dependents. Totes podem patir 
un entrebanc i necessitar l’atenció 
d’uns serveis socials de qualitat que 
ens reconeguen com a éssers amb 
capacitats, lliures i amb possibilitat 
de participar en la societat de mane-
ra activa.

En Les fronteres de la Justícia, 
Marta Nussbaum, una destacada fi-
lòsofa contemporània, assegura que 
no es pot pensar el segle XXI sense 
considerar uns éssers humans ex-
closos de la racionalitat moderna, 
com ara les persones amb trastorn 
mental. Si la idea de justícia del se-
gle XX feia referència a un col·lec-

l’Administració més pròxima: ajun-
taments i equips multidisciplinars 
que compten amb assessorament ju-
rídic, professionals de la psicologia i 
el treball social. No obstant això, la 
capacitat de les administracions lo-
cals és limitada, especialment en les 
poblacions menudes. Per a resoldre 
el problema, la llei preveu dos meca-
nismes: l’assistència de les diputaci-
ons provincials i l’atenció secundària 
de l’Administració autonòmica, per 
gestió directa amb recursos propis 
o indirecta mitjançant la contracta-
ció amb entitats privades, concerta-
ció de places o concerts socials amb 
fundacions i entitats sense ànim de 
lucre.

PLANS ESTRATÈGICS
En l’exposició de motius, la llei reco-
neix la necessitat de disposar d’un pla 
estratègic general de serveis socials i 
altres plans en l’àmbit cada ajun-
tament o mancomunitat. Aquests 
plans esdevenen l’instrument per a 
implantar els serveis socials en tot 
el País Valencià. Hi ha normativa, 
com la Llei de renda inclusiva, que 

tiu homogeni, masculí i burgés, en 
el segle XXI –el segle de les “perso-
nes”– el subjecte racional il·lustrat no 
es pot concebre sense els principis i 
les capacitats pròpies de les persones 
amb trastorn mental.

La Llei de Serveis Socials Inclu-
sius (LSSI) valenciana, en via de tra-
mitació parlamentària, qualificada 
com “la quarta pota” de l’estat del 
benestar –junt amb les altres tres: 
sanitat, educació i sistema de pensi-

ons–, representa un nou paradigma 
dels serveis socials, un concepte nou 
que va més enllà d’assistir a persones 
necessitades. La nova llei dissenya 
un model que presta aquest reco-
neixement i atenció primària des de 

atorgarà prestacions econòmiques a 
persones excloses de la societat o en 
risc d’exclusió social. També comp-
tem amb el Decret de concert social 
per a atendre persones amb trastorn 
mental, que té la cobertura de la Llei 
de serveis socials.

El pacte per a l’Atenció Integral 
de Salut Mental, signat per Intersin-
dical Valenciana el 27 de març, con-
té una nova normativa de centres, a 
més d’una dotació econòmica per a la 
redacció del pla d’informes, la crea-
ció d’una fundació per a la inclusió i 
suport social a persones amb trastorn 
mental i la creació d’un observatori 
de la lluita contra l’estigma social. 

En la societat valenciana, la relle-
vància que adquireix la resposta de 
l’Administració al col·lectiu afectat 
representa sens dubte un pas de ge-
gant. Aquestes malaltes són persones 
que pateixen per la vulneració cons-
tant a què se sotmeten els seus drets, 
amb un elevat grau de discriminació 
i estigmatització social.    

SISTEMES DE QUALITAT
L’LSSI c onté també dos aspectes que 
representen una novetat important. 

El primer, l’estabilitat del personal 
que presta els serveis socials. No 
és possible prestar aquests serveis 
d’una manera adequada sense que 
aquest personal tinga un futur labo-
ral amb garanties d’estabilitat en el 

seu lloc. D’altra banda, pel que fa a 
la certificació de qualitat, els serveis 
socials hauran d’estar regulats amb 
un sistema que certifique que el tre-
ball i les atencions que presten a les 
persones usuàries són els adequats. 
En aquest sentit, és sabut que hi ha 
empreses que recorren a sistemes de 
certificació de la qualitat del servei 
que representen un estímul perquè 
el treball es realitze de manera satis-
factòria. 

La nova llei incorpora sistemes de 
qualitat amb l’obligació per a l’enti-
tat que presta el servei d’obtindre 
en un termini de quatre anys l’acre-
ditació –un certificat a càrrec d’una 
Administració pública, una entitat 
sense ànim de lucre o una entitat 
privada– amb l’objectiu d’atorgar 
més qualitat als serveis socials del 
País Valencià. 

Pel que fa al finançament de l’LS-
SI, que naix amb la pretensió d’im-
primir un caràcter innovador i in-
clusiu als serveis socials valencians, 
seria de totalment desafortunat que 
no prevera els requisits per a posar-la 
en marxa amb recursos econòmics 
per a implantar-la i desenvolupar-la 
com cal. La llei dedica el títol VI a es-
tablir les fonts de finançament, amb 
càrrec a les administracions públi-
ques: els pressupostos de la Genera-
litat, els ajuntaments, les diputacions 
provincials i la resta d’entitats locals 
del País Valencià, les aportacions fi-
nalistes dels pressupostos generals 
de l’Estat i la Unió Europea. Tam-
bé es preveu en la llei l’aportació de 
recursos procedents de persones 
físiques o jurídiques de naturalesa 
privada provinents de donacions, 
herències, llegats i altres aportacions 
voluntàries, d’acord amb la norma-
tiva de patrimoni de la Generalitat i 
qualsevol altra aportació econòmica 
destinada al Sistema Valencià Públic 
de Serveis Socials.

La nova normativa del País Valencià, 
l’altra pota de l’Estat del benestar

Uns serveis socials 
per al segle XXI

LOLA NAVARRO I ANTONIO RAYA
Polítiques Socials, Intersindical 
Valenciana

La Llei de Serveis 
Socials Inclusius 
representa un concepte 
nou que va més enllà 
d’assistir a persones 
necessitades

La rellevància que 
adquireix la resposta 
de l’Administració 
al col·lectiu afectat 
representa un pas de 
gegant

El compromís amb uns serveis socials que vagen més enllà de l’assistència o 
la caritat implica reconéixer les persones i el seu apoderament. També suposa 
que s’assegura l’existència d’una autèntica justícia social que s’aplica en el 
marc d’una societat més inclusiva i democràtica.
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INTERSINDICAL

L a lluita contra l’atur, la pre-
carietat i l’exclusió social que 
colpegen el món laboral va-

lencià són prioritàries per a Intersin-
dical Valenciana. Així ho va acordar 
el Consell Confederal ara fa més d’un 
any. Les dades que sustenten aques-
ta aposta i aquest compromís són 
incontestables: taxes d’atur, salaris, 
pensions, bretxa salarial, alta tem-
poralitat, rotació en l’ocupació, exili 
econòmic, pobresa energètica, des-
nonaments, infravivendes, misèria, 
accidentalitat laboral, infrafinança-
ment, discriminacions laborals per 
raó de gènere, procedència, edat, ori-
entació sexual… El repertori de greu-
ges contra les classes treballadores és 
interminable. 

Les xifres “macroeconòmiques” 
es repeteixen constantment, en els 
parlaments i en els telenotícies, són 

I ntersindical Valenciana és una 
confederació d’11 sindicats de di-

versos àmbits laborals i territorials: 
STEPV (ensenyament), STAS (ad-
ministracions públiques), Intersin-
dical Salut, STICS (indústria, co-
merç i serveis), CAT (administració 
de l’estat), SF (transport ferroviari), 
TUC (transport urbà de València), 
OSUT (empreses privades, Caste-
lló), STM (metall), Sindicat de Per-
sones Pensionistes i Jubilades i In-
tersindical Jove. 

A l’Estat espanyol la representa-
ció de les treballadores i els treba-
lladors la fixen els resultats d’unes 
eleccions que primen el bisindicalis-
me de CCOO i UGT, un model que 

E l creixement i la consolidació de 
la Intersindical és una garantia 

de millora de les condicions laborals, 
socials i econòmiques de les compa-
nyes i companys i del conjunt de la 
classe treballadora. Totes i tots po-
dem convertir-nos en agents de di-
namització sindical en el propi cen-

pas també pot ordenar la suspensió 
del Decret de 2010 de Rodríguez 
Zapatero. Es tracta de canviar de po-
lítica laboral i econòmica. 

És evident que Rajoy no farà res de 
tot això. Tampoc ho ha fet l’actual ma-
joria parlamentària en el Congrés dels 

Diputats que, per enèsima vegada, s’ha 
negat a rectificar les lleis que afecten 
tan negativament el mercat laboral. 

Ho hem dit i ho hem practicat des 
de fa anys. El compromís de la Inter-
sindical en els moviments unitaris 
de resposta a les agressions contra la 
majoria són ben coneguts. Hem estat 
actius contra la crisi, hem impulsat 
les marxes de la dignitat i el movi-
ment No + precarietat, dinamitzem 
cada dia les xarxes socials del sindi-
calisme alternatiu... 

Aquest és també el nostre full de 
ruta. Per a passar de la resistència a 
l’ofensiva, hem d’augmentar la pres-
sió i la mobilització. Hem d’ocupar 
centres de treball i vies públiques, 
cal que la dignitat de les treballa-
dores i treballadors s’estenga pertot 
arreu. És l’únic sistema que ens per-
metrà millorar les condicions labo-
rals, socials i econòmiques i avançar 
envers una societat més justa i igua-
litària.

“Vull col·laborar amb la 
Intersindical, què faig?”

d’un altre món, el dels poderosos que 
seuen en els consells d’administració 
de bancs i empreses i ho tenen tot. 
Un món radicalment diferent del de 
la gent de baix, les treballadores i els 
treballadors en actiu o sense ocupa-
ció, pensionistes, kellys, riders i tants 
col·lectius precaris que assisteixen 
atònits a la repetició indecent que 
“l’economia va bé”, que “la recupera-
ció econòmica és una realitat”. 

Mariano Rajoy rebia fa unes po-
ques setmanes a la Moncloa les 
representants de les Kellys, un fet 
insòlit que cal valorar positivament. 
Però si el president vol acabar amb 
la situació de col·lectius que pateixen 
la  precarietat –amb sobreexplotació, 
salaris baixos, jornades intermina-
bles o rotacions contínues– ho té fà-
cil: només cal que derogue la reforma 
laboral que va aprovar ell mateix. De 

dificulta l’exercici de la pluralitat i la 
llibertat sindical. En un context tan 
advers, al País Valencià la Intersin-
dical compta amb 17.301 persones 
afiliades, 582 delegades i és un sindi-
cat representatiu en l’ensenyament 
públic universitari i no universitari, 
la sanitat pública, la Generalitat, el 
sector públic instrumental (VAER-
SA, EIGE, FGV…), empreses priva-
des (Ford…) o ajuntaments com Va-
lència, Sagunt o Gandia, entre altres. 
L’organització està molt implantada 
en les administracions i empreses 
públiques, amb una presència me-
nor en empreses privades, tot i que 
en aquest àmbit el creixement de la 
Intersindical és constant.

tre de treball, entre les companyes i 
els companys, les amistats, etc. Po-
dem participar activament amb dis-
tintes iniciatives, com ara:
�� Constituir la secció sindical en el 
propi centre de treball.
��Ajudar a constituir seccions sindicals 
en centres del sector, barri o poble.

�� Participar en les eleccions en la 
candidatura del Sindicat.
��Demanar el vot per a la Intersindi-
cal a les companyes i companys de 
treball.
��Repartir informació i material 
electoral.
�� Participar en actes del sindicat.

Totes les iniciatives en aquest sentit 
han estat vetades pel govern del PP.

EL PA SENCER
“Ja no ens alimenten molles, ja vo-
lem el pa sencer”, denunciava Ovidi 
Montllor, una lletra ben oportuna. 
Des de la Intersindical insistim en la 
necessitat capgirar la situació i rever-
tir les polítiques antisocials contra 
treballadores i treballadors. La mo-
bilització en els centres de treball i 
en els carrers és, una volta més, l’ei-
na més pertinent per a combatre els 
atacs laborals i socials que pateix la 
gran majoria de la classe obrera. Sen-
se l’autoorganització en assemblees i 
sindicats, la pressió a les empreses, 
administracions públiques, barris i 
pobles, serà impossible aconseguir 
les nostres reivindicacions. 

La dignitat de la gent que pateix  
reclama més pressions i mobilitzacions

Contra l’atur, la precarietat  
i l’exclusió social

Ho hem dit i ho 
hem practicat, la 
Intersindical està en els 
moviments de resposta 
a les agressions contra 
la majoria

Intersindical Valenciana, un sindicat de classe  
que s’estén a tots els àmbits laborals 

“Creixem, ens consolidem”

S er una organització sindical re-
presentativa en l’àmbit funcional 

o territorial, garanteix la presència 
en les meses de negociació d’aquest 
àmbit. És el cas de la Mesa General 
de Negociació de les Administraci-
ons Públiques valencianes, on la In-
tersindical és la primera força sindi-
cal en nombre de vots i la segona en 
persones delegades. La presència de 
la Intersindical en àmbits de nego-
ciació col·lectiva i de representació i 
participació institucional és garantia 
de transparència, perquè les deci-
sions es prenen en el marc de pro-
cessos democràtics i participatius, 
en assemblees i sense la tutela de 

les anomenades “cúpules” sindicals. 
L’autonomia i l’assemblearisme for-
men part de l’ADN del nostre model, 
trets que s’estenen a tots els  sectors i 
empreses amb presència de la Inter-
sindical. En l’escenari immediat, a 
punt de convocar-se la majoria de les 
eleccions sindicals, el principal repte 
d’Intersindical Valenciana és conso-
lidar la representació en els sectors 
amb implantació i créixer en els al-
tres àmbits, tant en vots com en per-
sones delegades. Fer realitat aquest 
creixement és una tasca col·lectiva 
que requereix la implicació de totes 
les persones afiliades als sindicats 
d’aquesta confederació.

Autonomia i assemblea 
en l’ADN sindical
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A mb el dictamen del Tribu-
nal d’Arbitratge Laboral, el 
22 de desembre es signava 

l’acord dels sindicats CCOO i UGT 
amb la part empresarial representa-
da per ASPEL i APELVA que propi-
ciava la signatura del conveni col·lec-
tiu de Neteja d’Edificis i Locals de la 
província de València que afecta més 
de 18.000 treballadores i treballa-
dors. És un acord d’obligat compli-
ment per a les parts amb el qual es 
dóna per finalitzat el conflicte. 

El conveni, que estarà en vigor fins 
al 31 de desembre de 2020, preveu 
una pujada salarial del 5,1 % en el sec-
tor no sanitari i d’un 7% en la neteja 
de locals sanitaris, al marge de l’IPC.

El conveni inclou increments sa-
larials amb efectes retroactius, tot i 

F a poc més d’un any, tres dones 
de més de 50 anys –edat difí-
cil per a qui vol estar actiu en 

el mercat de treball, i encara més si 
és dona– pertanyien a la plantilla del 
supermercat on treballaven. El seu 
contracte, tres hores diàries, de di-
lluns a dissabte –l’equivalent a quasi 
mitja jornada– els permetia guanyar 
un sou inferior als 400 euros mensu-
als, incloent-hi les pagues. El super-
mercat pretenia abaratir el servei de 
neteja i el va contractar a una altra 
empresa, que va haver de subrogar 
les tres dones gràcies a un dels pocs 
drets –que potser desapareixeran en 
un termini breu– que encara persis-
teixen en el sector de la neteja.

Quina va ser l’estratègia empresa-
rial? Aprofitant la baixa per malaltia 
llarga per un problema greu de sa-
lut d’una de les treballadores, la va 
substituir per una persona jove. Des 
d’aleshores, la nova treballadora in-
formava la direcció sobre qualsevol 

detall útil per a despatxar les tres tre-
balladores veteranes que, amb més 
de 20 anys d’antiguitat en l’empresa 
amb els seus complements salarials, 
representaven una càrrega de què els 
propietaris volien desfer-se. 

Aquestes dones entraven a treba-
llar a les 6 del matí i no disposaven a 
penes d’un període breu de temps de 
descans. Per a menjar-se una mag-
dalena o fumar-se un cigarret, es re-
fugiaven en una cambra que s’empra-
va com a magatzem de la maquinària 
i els productes de neteja. Una vegada 
al dia, mentre recarregaven la ma-
quinària o realitzaven un altre treball 
es posaven a la porta del passadís que 
donava al carrer i pegaven un mosset 
ràpid. Les magdalenes els les propor-
cionaven els mateixos companys del 
supermercat que cada dia retiraven 
de les prestatgeries els productes ca-
ducats o a punt de fer-ho, abans de 
llançar-los a la brossa. 

Amb la informació proporciona-
da per la nova empleada i sense cap 
informació prèvia, l’empresa va ins-
tal·lar una càmera en aquella cambra. 
Només van passar tres dies quan les 
dones, rodejades pel gerent, l’encarre-
gat i un guàrdia jurat de seguretat, van 
rebre en la cambra el document d’aco-
miadament disciplinari, van ser con-
duïdes i tancades dins d’un despatx. 

Acusades de robatori, van ser as-
setjades amb l’amenaça que en cas 
de no signar immediatament el do-

que en 2015 i 2016 les retribucions 
no augmenten. Per a 2017, s’abonarà 
una única paga no consolidable de 
l’1,1%, 72,8 euros per jornada com-
pleta. 

En 2018, el salari base inclou els 
increments del plus de transport de 
412,38 euros. A la quantitat resul-
tant [a partir de les taules retribu-
tives de 2014 més el plus de trans-
port], s’hi aplicarà un increment de 
l’1,25%.

Per a 2019 s’incrementarà un 
1,15% sobre les taules salarials de 
2018 i en 2020 l’augment serà d’un 
1,60% sobre les taules del 2019.

En l’annex sanitari, s’incrementa-
rà el plus sanitari, un 1,9% sobre el 
salari base i els plusos sanitaris actu-
alitzats sobre la taula de l’any 2020.

cument de l’empresa avisarien la 
Guàrdia Civil. Les treballadores, im-
pedides de contactar telefònicament 
amb les seues famílies i intimidades 
per tres individus que no cessaven de 
proferir crits i amenaces, van signar 
els documents per a eixir d’allí. En-
mig d’una crisi nerviosa, van haver 
de desplaçar-se al servei d’urgències 
d’un centre sanitari on se’ls van dis-
pensar la medicació pertinent.

L’endemà, assessorades per un fa-
miliar, es van adreçar al nostre sindicat. 

Com a primera mesura els vam 
recomanar interposar una denúncia 
pels fets de què havien sigut vícti-
mes. En presentar la denúncia en 
la caserna de la Guàrdia Civil, vam 
enllestir la demanda corresponent. 
Uns quants dies després, en conéixer 
la reacció de les tres treballadores, 
l’empresa presentava una denúncia i 
les acusava de furt.

JUSTÍCIA?
Transcorregut algun temps, el jutge va 
ordenar l’arxivament de la denúncia 
de les treballadores sense comuni-
car-ne la resolució ni donar l’opció a 
recórrer contra la mesura. En canvi, el 
mateix jutge sí que va acceptar a trà-
mit la denúncia de l’empresa per furt.

Amb l’assessorament dels serveis 
jurídics del sindicat, en la vista oral 
del juí pel furt l’empresa va presentar 
com a prova les imatges enregistra-
des en la cambra del supermercat, un 
vídeo que mostra dos treballadores 
menjant-se unes magdalenes mentre 
la tercera fuma un cigarret.

En la seua declaració, el cap de se-
guretat va ser incapaç d’aclarir els fets 
i va contradir-se de manera reiterada, 
sense que es mostrara ni una sola imat-
ge de cap furt. Tant el cap de seguretat 
com l’encarregada del supermercat, 
van confessar en el seu testimoni que 
havien obert els armariets on les treba-
lladores deixaven la roba de carrer i on, 
segons la seua declaració, guardaven el 
seu “botí”: una flascó de colònia, una 
botella de lleixiu, una de detergent... 
Tot, per un valor total estimat en 66 
euros! Una dada curiosa: durant la vis-
ta oral, la fiscal no va deixar de menjar 
pastes que treia d’una bossa...

La demostració que es tractava 
d’una trama per a despatxar les tres 
dones no va servir de res i el jutge va 
condemnar les tres dones a un mes 
d’arrest amb una multa de sis euros 
diaris (180 euros per persona), 66 
euros a abonar a l’empresa i el paga-
ment de les costes judicials.

El recurs davant l’Audiència Pro-
vincial, a pesar de l’absència de cap 
prova acusatòria, va ser desestimat i 
la sentència confirmada. La manca de 
recursos econòmics de les treballado-
res per a recórrer davant d’instàncies 
jurídiques superiors, ha provocat que 
les treballadores seguisquen despat-
xades, en el carrer i sense faena.

És una història real. I la lliçó que 
cal extraure’n és que sense compa-
nyonia, solidaritat i veritat, la classe 
treballadora mai no tindrà justícia.

La negociació, només amb CCOO i  
UGT, s’ha allargat més de tres anys

En cinc anys, 
augments entre 
el 5% i el 7% en el 
conveni de neteja 
d’edificis i locals 
de València

La història real de la condemna a tres 
treballadores de la neteja d’un supermercat

Qui va robar a qui?

Una negociació qüestionada

L’eficàcia d’una negociació col·lectiva en la qual només participen els 
agents socials majoritaris ha quedat qüestionada, com ho demostren els 
resultats del conveni de neteja de València i molts altres. És un motiu 
més que suficient perquè Intersindical Valenciana i STICS exigisquen la 
democratització de la negociació col·lectiva: totes les forces sindicals 
amb representació en els àmbits on s’han de negociar les condicions de 
treball. Sempre és millor disposar d’un conveni col·lectiu que regule les 
condicions laborals, però en aquest cas la inoperància i les diferències 
entre els dos sindicats presents –a més de les dificultats que represen-
ta negociar amb diverses patronals– han provocat que les negociacions 
s’allargaren durant tres anys. En altres casos, aquests problemes han 
obstaculitzat o impedit l’inici d’un procés de negociació.

La nova treballadora 
informava la direcció 
sobre qualsevol detall 
útil per a despatxar les 
tres veteranes

MANUEL GARCÍA ALGARRA
Responsable d’Organització 
d’STICS
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PEP BOMBOÍ
Secretariat Nacional d’STAS

C orria el mes d’octubre de 2014 
quan el conseller Moragues 
(PP), en una lliçó magistral 

de funambulisme polític, es va ju-
gar la falta amb la bancada sindical 
i va aconseguir, tot d’una, a més de 
culminar el procés de retallades, per-
petrar una modificació “intrauterina” 
espectacular d’un aleshores nonat 

decret de carrera el qual, el febrer 
de 2010, ja havia modificat un acord 
previ amb uns efectes econòmics 
efectius des de l’1 de gener de 2010. 
L’acord l’havien signat el 20 de febrer 
de 2008 totes les organitzacions sin-
dicals presents en la Mesa Sectorial 
de Funció Pública.

Era tota una exhibició en la qual 
cada foto, titular i declaració en-
caixava mil·limètricament en una 
coreografia perfectament tempora-
litzada. Es tractava d’aconseguir –a 
més de detraure al personal les re-
tribucions del quinquenni perdut i 
els 58 milions d’euros estalviats en 
reduir els percentatges d’aplicació 
acordats– collir debades en els mi-
nuts de descompte de la legislatura 
una imatge de govern dialogant i 

judicial. Mentrestant el Sindicat no 
ha deixat de lluitar en tots els àmbits 
per a estendre el sistema de carrera 
professional a com més gent millor i 
en les millors condicions.

Publicat el Decret en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat, atenent el fet 
que s’apreciaven diversos motius 
d’impugnació, Intersindical Valenci-

ana hi va recórrer davant el Tribunal 
Superior de Justícia (TSJCV). 

Transcorreguts huit anys des del 
primer acord signat, milers de pro-
cessos judicials i una nova versió del 
decret l’Administració va informar 
en la Mesa Sectorial de la Funció 
Pública d’una nova modificació del 
decret, en execució de diverses sen-
tències del TSJCV. Malauradament, 
en aquesta cerimònia informativa 
s’ha reiterat el que ja sabíem: la in-
tenció d’implementar una execució 
de sentència des de la interpretació 
més restrictiva. Es reconeix el dret 
del personal interí a percebre un 
complement retributiu corresponent 
a la carrera professional, però sense 
integrar aquest personal al sistema 
de carrera. Una mesura adoptada en 

implantació del programa d’actuació 
de carrera professional (PAC), la re-
gulació de les comissions de servei, la 
recuperació de drets laborals, la ne-
gociació del pla d’igualtat, etc.

Els serveis jurídics d’Intersindi-
cal Valenciana han aconseguit im-
portants victòries en la defensa dels 
interessos de persones afiliades i del 
conjunt del col·lectiu. Són els casos 
de la devolució de la paga extraordi-
nària, el cobrament de les incapaci-
tats transitòries de més de sis mesos, 
les suplències del cos d’auxili o l’obli-

complidor, a més d’alimentar una 
campanya electoral agonitzant. S’ac-
ceptava, en l’última operació dermo-
estètica retroactiva, que el cobrament 
s’iniciara en la nòmina anterior a les 
eleccions.

I així, com qui demana almoina 
amb la mà oberta i els ulls tancats, 
vam encaixar una norma punitiva 
que excloïa vora un terç de la planti-
lla –cinc milers de persones interines 
o laborals– i retallava els drets eco-
nòmics de dos de cada cinc persones 
que entraven en el sistema de carrera 
professional per haver tingut la mala 
idea de promocionar a un grup supe-
rior. 

ARGUMENTARI DE FICCIÓ
Per a justificar aquesta agressió des-
comunal es va alçar una bastida ar-
gumental plena de falsedats: fora del 
personal sanitari, érem la primera 
comunitat autònoma a establir la 
carrera professional. Silenciaven que 
Astúries i Extremadura ja ho tenien 
en marxa. Contra tot aquest argu-
mentari de ficció amb què es prete-
nia convertir en heroïcitat sindical el 
que tan sols es podia considerar com 
la gestió d’una derrota absoluta, es va 
alçar en solitari la veu d’Intersindical 
Valenciana. 

Des del 7 de novembre de 2014, 
quan vam assistir al naixement ofi-
cial d’aquest Frankenstein norma-
tiu, la criatura monstruosa confitada 
d’incoherències no ha deixat per un 
moment d’abocar-nos a nous esce-
naris de conflicte laboral, sindical i 

drets laborals. L’executiu valencià sí 
que ha modificat el color  i la com-
posició dels seus equips, en particu-
lar el que gestiona la Conselleria de 
Justícia. 

Pel que fa a les competències au-
tonòmiques en matèria de negoci-
ació, la Intersindical es manifesta 
orgullosa, “pel treball i pel que s’ha 
aconseguit en els darrers dos anys”. 
El Sindicat posa l’accent en la ne-
gociació de les relacions de llocs de 
treball (RLT) i l’augment del com-
plement específic, la negociació i 

A mb la convocatòria d’elecci-
ons sindicals en el sector de 
Justícia arriba el moment de 

fer balanç dels últims quatre anys, 
amb els objectius acomplits i els que 
encara resten pendents d’assolir i 
que seguim reivindicant. El govern 
espanyol conserva el mateix color 
polític que fa quatre anys, quan va 
aplicar les retallades als salaris i els 

contra de les objeccions i els argu-
mentaris sindicals.

NORMA ESPERPÈNTICA
El fet de considerar personal interí 
de llarga durada només el conjunt de 
persones que ocupen de manera inin-
terrompuda el mateix lloc de treball 
durant un període superior als cinc 
anys implica que l’Administració ex-
clou i agredeix un personal interí amb 
més d’una dècada de serveis prestats, 
sense continuïtat, des dels llocs més 
vulnerables de tota la plantilla. Aques-
ta modificació, a més, perjudica també 
el funcionariat de carrera que va acce-
dir després del gener de 2015 i a qui 
van optar per ajustar la seua situació 
d’interinitat a una millora d’ocupació.

Aquesta esperpèntica criatura 
normativa naix amb la condemna 
d’incorporar necessàriament nous 
greuges, víctimes innocents i un al-
tre via crucis judicial contra el crei-
xement tumoral d’una norma que no 
té cap altre sentit ni objectiu que ser 
modificada de manera permanent.

Davant d’una nova modificació del 
decret, amb una obsolescència pro-
gramada i sotmesa a una inevitable 
judicialització massiva, la Intersindi-
cal insisteix que cal enllestir una nova 
norma que ens retorne al quilòmetre 
zero, un decret que aborde de mane-
ra decidida i valenta un sistema més 
equitatiu, més racional i més just. 

Encara estem en el camí. Alguns 
estem tossudament alçats a favor 
d’una carrera professional que no ex-
cloga ningú.

gació de l’oferta de places de les uni-
tats administratives en els concursos 
de trasllat, entre altres.

Pel que fa a l'àmbit de competèn-
cies del Ministeri de Justícia el balanç 
és més negatiu. El Sindicat,  que no 
hi té representació i que només pot 
adreçar-hi propostes per escrit, con-
sidera que s’avança  molt poc i que hi 
ha reformes urgents que no arriben a 
plantejar-se. La Intersindical insisti-
rà amb propostes pròpies i demanarà 
a altres organitzacions presents en la 
mesa sectorial del Ministeri que les 

estudien, les assumisquen i les defen-
sen davant l’Administració central de 
justícia.

Amb la convocatòria de processos 
electorals en el sector, arriba el mo-
ment de decidir les noves majories 
que representen les treballadores i 
els treballadors de Justícia i que es 
comprometen a treballar pel col·lec-
tiu amb la màxima transparència. 
Les eleccions sindicals presenten 
una oportunitat per a sumar forces 
i encarar una nova etapa en defensa 
de les treballadores i els treballadors.

Per un sistema de  
promoció més equitatiu, racional i just

“Tossudament alçats a favor 
de la carrera professional”

Eleccions sindicals en el sector de Justícia

‘Junts avancem’, amb la Intersindical

Cal enllestir una nova 
norma, un decret que 
aborde de manera 
decidida i valenta un 
sistema més equitatiu, 
més racional i més just

La criatura 
monstruosa confitada 
d’incoherències no ha 
deixat d’abocar-nos 
a nous escenaris de 
conflicte
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S i ens pensàvem que hi podia 
haver algun àmbit laboral que 
escapara de la precarit-zació 

galopant que estem vivint, anàvem 
errats. Quan en nom del professorat 
asso-ciat universitari valencià acu-
dírem a la Comissió de Peticions del 
Parlament Europeu, la seua presiden-
ta va dir que no calia que buscàrem 
el precariat en les empreses de servei 
low cost, sinó que fins i tot en l’Ad-
ministració pública –i en la mateixa 
univer-sitat– podíem trobar exemples 
escandalosos que il·lustraven a basta-
ment una xacra que des de fa dècades 
tenalla les classes assalariades.

Politècnica de València i que potser 
s’entendrà a altres universitats del 
País Valencià i de la resta de l’Es-
tat– a fi de millorar i dignificar una 
situació tan i tan precaritzada i en 
defensa dels seus drets laborals més 
elementals.

De moment, ni la institució uni-
versitària ni la Conselleria del ram 
ha donat solució a les demandes del 
col·lectiu, per bé que no s’han estat 
d’entonar públicament laments so-
bre la miserable situació d’aquest 
grup docent i investigador. I ho fien 
tot a un conveni col·lectiu que porta 
vora dos anys de negociació i que té 
un futur tan incert com les millores 
sol·licitades pel personal mobilitzat.

Quin avenir, quines expectati-
ves, quina esperança podem gene-
rar en el nostre jovent si, justament 
en el temple del saber, maltractem 

Les universitats públiques d’arreu de 
l’Estat, i les valencianes en una pro-
porció major, han trobat en la figura 
del Personal Docent i Investigador 
(PDI) associat una mà d’obra barata 
que els permet satisfer la demanda 
social de titulacions superiors a un 
cost molt baix en despeses de perso-
nal. Tant l’LRU com la LOU recullen 
aquesta figura contractual perquè 
les universitats puguen comptar 
amb l’experiència d’especialistes de 
competència reconeguda en els seus 
àmbits laborals –i, en molts casos, 
amb una sòlida formació acadèmica 
i investigadora–. Una aportació de 
professionals de diferents camps ne-
cessària per a la formació de l’estudi-
antat en moltes titulacions, però que 
amb el salari tan miserable que per-
ceben –entre 250 i 500 euros mensu-
als bruts, a 5 euros l’hora de treball– 

laboralment i salarialment a qui té 
encomanada gran part de la seua 
formació? Com podrem atraure a 
les nostres universitats aquelles per-
sones amb una autèntica vocació do-
cent i investigadora i una capacitat 
suficientment acreditada per a por-
tar-la a terme si l’únic que els espera 
és la més absoluta precarietat en la 
carrera acadèmica fins a assolir una 
estabilitat i unes condicions de digni-
tat laboral que en molts casos mai no 
s’assoleix perquè arriba abans l’edat 
de jubilació? 

També a les universitats, i de fa 
temps, ha arribat la precarietat. Es-
perem que no serà per a quedar-s’hi 
una llarga temporada. Evitar-ho re-
quereix l’esforç de tothom. La lluita 
contra la precarietat i en defensa 
dels drets socials i laborals val la 
pena. Amb la mobilització ho acon-
seguirem.

ha acabat sent mà d’obra precària 
d’un sol ús, segons la conveniència 
i les necessitats de cada universitat. 
“Professorat pobre” el va anomenar 
fa unes poques setmanes el president 
de la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles (CRUE).

VAGA INDEFINIDA  
DES DEL 29 DE GENER
Davant d’aquesta situació, el col·lec-
tiu de professorat associat de les uni-
versitats públiques valencianes ha 
anat organitzant-se en plataformes, 
amb major o menor suport sindical, 
a fi de subvertir aquesta injusta i in-
digna situació laboral i salarial. I el 
29 de gener el professorat associat de 
la Universitat de València es va inici-
ar una vaga indefinida –una vaga que 
també es va estendre a la Universitat 

El treball precari també s’ha instal·lat en les universitats

Professorat associat:  
una mobilització en ascens

Ni la institució 
universitària ni la 
Conselleria han donat 
solució a les demandes 
del col·lectiu

E l Sindicat ha reclamat de ma-
nera insistent la reducció de 
les hores lectives del profes-

sorat –18 hores en secundària, com 
abans de les retallades de 2012–, 
recuperar la tutoria en els centres 
de primària, reduir les ràtios, mi-
llorar les infraestructures, acabar 
amb la burocràcia o permetre les 

banda, del conjunt del col·lectiu, per 
a negociar la recuperació i millora de 
les seus condicions de treball. Aques-
tes reivindicacions es remunten a 
2016, des que el Sindicat va presentar 
la campanya Ja toca!

Les reivindicacions del professo-
rat interí s’han reunit en un decàleg 
en el qual es demana a la Conselleria 

adjudicació en juliol del funciona-
riat de carrera. Educació ha anun-
ciat que sobre aquests reclamacions 
de l’STEPV adoptarà mesures amb 
efectes des de primers de curs. Però 
el Sindicat també exigeix negociar 
la recuperació del poder adquisitiu, 
la reducció de jornada pels docents 
majors de 55 anys o l’actualització 

d’Educació un pacte d’estabilitat que 
establisca que en finalitzar les opo-
sicions massives dels pròxims anys  
–13.000 places en els diferents cossos 
docents–, es garantirà la continuïtat 
en el treball a tot el personal interí. 
Aquests processos selectius amena-
cen el manteniment dels llocs de tre-
ball de qui no els supere.

El Sindicat ha instat de manera 
reiterada a Educació perquè convo-
que la Mesa Sectorial i s’aborden tots 
els temes pendents. En especial, la 
recuperació i millora de les plantilles 
retallades –que la mateixa Conselleria 

havia plantejat de negociar en febrer– 
i la disminució de les hores lectives.

d’una obsoleta normativa de permi-
sos i llicències. 

Des de novembre de 2017, STEPV 
havia anunciar mobilitzacions en dos 
fronts. D’una banda, del professorat 
interí, per a aconseguir l’estabilitat 
del col·lectiu i l’activació de processos 
de consolidació davant la convoca-
tòria d’oposicions massives. D’altra 

Recuperar les condicions laborals i 
estabilitzar el col·lectiu interí

L’ensenyament valencià 
reclama ara revertir totes 
les retallades
STEPV va convocar el professorat interí a tres dies de vaga (24, 25 i 26 d’abril) per a exigir la continuació en el 
seu treball després de les oposicions massives de l’estiu. També va emplaçar al conjunt del professorat a una 
aturada general el 16 maig per a exigir la recuperació i la millora de les condicions laborals. La reacció de la 
Conselleria el 4 de maig, amb l’anunci d’un seguit de mesures que responien punt per punt a la campanya “Ja 
toca!” de l’STEPV, va permetre desconvocar la vaga.

Es demana a la 
Conselleria d’Educació 
un pacte d’estabilitat 
que establisca que en 
finalitzar les oposicions 
massives dels pròxims 
anys es garantirà la 
continuïtat a tot el 
personal interí

VICENT MONROIG CLIMENT
Membre del comité d’empresa de 
la UVEG per STEPV, Plataforma del 
PDI Associat
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INTERSINDICAL SALUT

AUTONOMIA  
FINANCERA
No tenim cap dependència de fons 
econòmics de l'administració ni de 
la patronal per finançar el nostre 
funcionament i infraestructura. Fun-
cionem només amb les aportacions 
de la nostra afiliació, el que ens dóna 
més llibertat per a defensar les rei-
vindicacions del col·lectiu. La nostra 
autonomia va més enllà de l'aspecte 
financer. Som un sindicat de classe, 
transversal i integrador. Entenem les 
problemàtiques que afecten tota la 
plantilla des d’una perspectiva glo-
balitzadora. Exercim un sindicalis-
me compromés en la millora de les 
condicions de treball de totes i tots: 
les persones que integren plantilla 
multi-disciplinar de la sanitat públi-
ca han de compartir un mateix marc 
de relacions laborals. 

SINDICAT  
VALENCIÀ
Som un sindicat arrelat al País Va-
lencia, amb presència en els àmbits 
públic i privat de la sanitat a tot el 
territori. Som una força present en 
la sanitat valenciana, un sector que 
ha viscut un passat amb iniciatives 
privatitzadores i que aspira a gene-
ralitzar la gestió directa d’hospitals i 

L a reforma de la Llei Valencia-
na de Salut elimina el dret de 
tempteig de l’empresa Ribera 

Salut sobre les accions de la companyia 
DKV. Això permet salvar el principal 
escull de les negociacions i facilita la 
recuperació per a la gestió pública 
del Departament de Dénia. Tot i que 
la Intersindical va expressar en el seu 
moment que l’adquisició d’accions no 
suposava la millor estratègia, la nega-
tiva a negociar per part dels gestors de 
Ribera Salut fan que aquesta siga ara 
l’única via factible de rescat de la gestió. 

El president de la Generalitat ha 
anunciat que l’adquisició d’accions es 
realitzarà abans de l’estiu, un senyal 

D’altra banda, la manca de personal 
tècnic, facultatiu i d’administració 
provoca problemes afegits a la bai-
xa qualitat dels materials emprats 
i a la nul·la implicació de l’empresa 
en la millora del servei. Tot això ha 
provocat la insatisfacció creixent de 
pacients i ciutadania. La recuperació 
per part de la Conselleria de la gestió 
directa del laboratori de l’Hospital de 
Dénia ha d’estar entre les prioritats 
del procés de reversió.

Pel que fa al Centre de Salut de 
Pedreguer s’han denunciat les con-
dicions lamentables en què es troba. 
L’Ajuntament d’aquesta població de 
la Marina demana des de fa més de 

centres de salut. Un sector amb més 
de 50.000 persones que treballen en 
un País amb una cultura i unes tradi-
cions pròpies.

COMBATIU,  
ASSEMBLEARI, FEMINISTA
No canviem la samarreta per la cor-
bata: sabem que els principals avan-
ços de la classe treballadora s’han 
aconseguit amb la mobilització. Es-
tem compromesos amb la democrà-
cia i l’assemblearisme, un conjunt de 

principis bàsics que es tradueixen en 
el respecte fidel al que decideixen les 
bases. Estem compromeses amb la 
igualtat perquè no hi ha motius que 
justifiquen la diferència entre perso-
nes, i la lluita feminista constitueix 
una de les nostres prioritats. Incor-
porem i fem nostres els principis de 
la Intersindical Valenciana. 

inequívoc que les negociacions estan 
avançades. Una de les possibilitats 
per a avançar en la reversió seria l’es-
tabliment d’un període de transició 
prudencial, inferior en tot cas al de la 
Ribera, que va obrir el procés. Si, a 
diferència de Ribera Salut, l’empresa 
DKV manifesta més lleialtat cap a les 
institucions públiques el traspàs pot 
resultar més fluid i seré.

LA MARINA ALTA
Pel que fa al procés de desprivatit-
zadió del Departament de la Marina 
hi ha condicions específiques que 
s’hauran de tindre en compte. En 

15 anys que es construïsca unes noves 
instal·lacions homologables a qualse-
vol altre centre de la xarxa pública 
del País Valencià. En aquest sentit, 
la gestió pública del Departament de 
Dénia permetrà que la Conselleria 
encete la construcció del nou centre 
de salut en la parcel·la que fa temps li 
va cedir l’Ajuntament.

Durant tot el període de despriva-
tització de la sanitat valenciana, sin-
dicats, comités d’empresa i juntes de 
personal seran peces clau perquè el 
procés avance amb el màxim respecte 
als interessos de professionals estatu-
taris i laborals de la salut, així com de 
tota la població de la comarca.

LA TEUA CONFIANÇA,  
LA NOSTRA FORÇA
El camí més directe cap a la pres-
tació d’un bon servei sanitari és 
la conformació del millor marc de 
relacions laborals possible, i els mi-
llors professionals, les dones i els 
homes de la sanitat valenciana han 
de treballar en les millors condici-
ons.

Aspirem a representar la majoria 
de les companyes i companys, volem 
que confien en nosaltres i ens com-
prometem a no decebre’ls. 

EL NOSTRE TREBALL,  
ELS TEUS DRETS
Volem salvaguardar i millorar els 
drets dels treballadors i treballadores 
de la sanitat valenciana. Aspirem a 
conformar i escampar en el mapa sa-
nitari valencià un gran equip de tre-
ball per a acostar-nos als problemes 
laborals més sentits. Pretenem mirar 
de front a totes les professionals de 
la sanitat valenciana de tots els ni-
vells i especialitats, les dones i homes 
que garanteixen cada dia el dret a la 
salut de les valencianes i valencians. 
Intersindical Salut, amb les seues de-
legades i delegats som, representa un 
projecte consolidat que no deixa de 
créixer.

primer lloc, l’externalització del la-
boratori, actualment gestionat per 

l’empresa Analiza, que compta amb 
personal propi i també estatutari. 

Amb la teua 
confiança, creixem

Objectiu: desprivatitzar la Sanitat i recuperar la seua gestió pública

Adéu al negoci sanitari  
a la Ribera i a Dénia 

La recuperació per 
part de la Conselleria 
de la gestió directa del 
laboratori de l’Hospital 
de Dénia ha d’estar 
entre les prioritats del 
procés de reversió

Intersindical Salut va irrompre en el sector amb un estil i unes maneres de 
funcionar que inspiren el nostre funcionament i ens singularitzen en la sanitat 
pública valenciana. 

La recuperació per a l’àmbit públic de la gestió de l’Hospital d’Alzira (Ribera Alta), anunciada pel mateix president de la Generalitat Ximo Puig, 
ha sigut una mesura saludada de manera molt favorable per Intersindical Salut. Però el rescat del Departament de Salut de la Ribera només 
significa l'inici d'un procés que ha de prosseguir. El retorn de la gestió de la sanitat privatitzada durant els governs del Partit Popular ha de 
continuar en una segona fase amb la reversió de la gestió de l'Hospital de Dénia (Marina Alta), un departament que en els últims anys s’ha vist 
qüestionat de manera reiterada, amb mobilitzacions socials contràries a la seua privatització.

No canviem la 
samarreta per la 
corbata: els principals 
avanços s’han 
aconseguit sempre  
amb la mobilització

Ocupació de qualitat
Sous dignes
Estabilitat
Igualtat

CREIXENT
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FEMINISMES

E l 8 de març del 2018 serà es-
tudiat en els llibres de text, 
les classes d’Història contem-

porània, Periodisme, Ciències Pol 
ítiques... Però, sobretot, aquest 8 de 
Març serà atresorat en la memòria 
col·lectiva de milers d’entitats que l’or-
ganitzaren i, el que és més important, 
en la memòria pròpia de les persones, 
els milions de persones que hi parti-
ciparen. No sempre es té l’oportunitat 
de ser un trosset d’un esdeveniment 
global amb un ressò inaudit que sen-
se cap dubte tindrà una importància 
cabdal en fets i accions posteriors. Ben 
sovint, veiem en la televisió i llegim en 
la premsa que en un país veí o remot 
ha succeït una cosa meravellosa i ens 
n’alegrem. Però aquest 8 de Març l’ale-
gria va créixer de manera exponenci-
al: nosaltres hi estàvem.

triomf de l’assemblearisme. Quan 
moltes persones juntes pensen, es 
mobilitzen i apleguen a determina-
cions conjuntes, totes i cadascuna 
d’elles esdevenen nuclis multiplica-
dors: “encomanen” la lluita a altres 
grups, que acabaran encomanant-la 
a d’altres... Un moviment feminista 
com una epidèmia a gran escala: els 
focus han brotat i dia a dia s’han re-
produït simultàniament en diferents 
llocs del món.

NO ENS FARAN CALLAR
I com en tota epidèmia hem hagut 
de fer front als intents d’extinció, 
control i reducció. Els poders fàctics 
s’han esforçat perquè tot continue 
igual, per fer callar la veu de les do-
nes, com sempre. Això ens ho esperà-

moviment feminista des del principi 
perquè van entendre la importàn-
cia del treball desplegat des del 9 de 
març del 2017. L’any passat les xarxes 
socials bullien amb imatges de cente-
nars de milers de dones en les mani-
festacions feministes mentre que els 
mitjans de l’establishment evitaven 
informar-ne. Enguany, la demostra-
ció de força del moviment feminista 
ha impedit que ni les cadenes pròxi-
mes al poder silencien el clam unàni-
me de milions de dones.

Des del moviment feminista con-
tinuem treballant en la mateixa línia: 
teixim complicitats, reforcem les as-
semblees, posem el focus en els mo-
viments socials i de base, reclamem 
la visibilitat que ens pertoca a tot 
arreu... Ens apoderem més i més per-
què cada dia siga 8 de Març.

Una jornada històrica com aquesta 
no s’improvisa: és el fruit de molts 
mesos de treball compartit, trans-
versal, divers, de classe, cooperatiu, 

intens i, sobretot, coral. La mostra 
que l’expressió “des de baix” té tot 
el sentit i que l’horitzontalitat en la 
presa de decisions, encara que len-
ta, resulta clarament efectiva. El 

vem. Però el que per a moltes ha sigut 
una gran decepció veure com algunes 
organitzacions sindicals i polítiques a 
priori pròximes a la causa se sentien 
molt incòmodes amb un fenomen 
que no controlaven. Tan incòmodes 
que van retallar les reivindicacions 
i les accions que centenars d’assem-
blees havien decidit en tot el món. 
Després de l’èxit rotund d’aquest 8 
de Març, només els queda reconéixer 
l’error històric comés. Que no tornen 
a corregir en un despatx el que milers 
de dones han decidit de manera lliu-
re. Que mai més no s’apropien de la 
feina que van deixar de fer.

L’altra cara de la moneda són la 
gran majoria de mitjans de comuni-
cació, bona part dels de referència i, 
sobretot, els mitjans alternatius i les 
xarxes socials, valuosíssims aliats del 

Les dones fan història
8M 2018: Jornada decisiva per al futur del moviment feminista organitzat

E l 8 de març de 2018, milions 
de dones van prendre els car-
rers en una històrica jornada 

que constitueix sens dubte la major 
mobilització feminista en l’Estat es-
panyol. Va ser una protesta global, 
amb emoció i raó, organitzada i lide-
rada per un moviment feminista que 
exigeix un canvi polític i social.

A la crida a secundar la vaga van 
respondre per primera vegada mol-
tes dones que mai no s’havien sentit 
interpel·lades pel feminisme però 
que s’hi van sumar en reconéixer en 
la proposta els seus malestars, fins i 
tot per uns motius personals que la 
mobilització va convertir en polítics. 
El 8M, amb les seues multitudinàries 
manifestacions, va atorgar una in-
contestable legitimitat al moviment 
feminista, reafirmat així com un refe-
rent indefugible per a les dones i una 
gran esperança per a tota la societat.

La major mobilització social de 
la nostra història recent ha sigut 
l'últim esglaó de la llarga trajectò-

abans que es va guanyar, un després 
que seguim construint.

Des del moviment feminista, les 
activistes havien iniciat, en la cons-
ciència i les pràctiques de les dones, 
un procés de canvi que es va esten-
dre a tots els racons: cada feminista 
es va convertir en una vaguista. La 
proposta va arribar a pobles i bar-
ris, instituts i universitats, centres 
de treball, empreses i hospitals, a les 
pròpies llars. Així es va crear un teixit 
social feminista i es va garantir l’èxit 
d’una protesta col·lectiva que van fer 
seua diferents col·lectius de dones 
molt diversos, des de treballadores 
de llar, estudiants o jubilades fins a 
assalariades precàries, migrants o 
ecologistes.

El feminisme en el carrer ha iniciat 
així un nou sentit comú amb un esde-
veniment històric basat en el treball 
i l’experiència d’un moviment que ve 
de lluny i que és capaç de despullar 
els mals i les destrosses del patriarcat 
i el neoliberalisme. A més a més, el 
moviment feminista ha mostrat que 
són possibles altres maneres d’orga-
nització: horitzontals, participatives i 
consensuades, unes pràctiques que ja 
s’havien manifestat el 15M. 

VAGA DE CURES
L'èxit de la proposta de vaga feminis-
ta rau precisament en el seu caràcter 
innovador: transcendeix el concepte 
tradicional, per a estendre-la també 
als treballs de cures i domèstics que 
realitzen les dones. A partir del 8M 

ria d’un moviment feminista autò-
nom que ha madurat gràcies a un 
procés d’acumulació de forces amb 
els aprenentatges significatius que 
han suposat experiències com el fe-
minisme del 15M (2011); les mobi-
litzacions pel dret a decidir sobre el 
cos i contra les violències masclistes 
(2014 i 2015); l’aturada internacio-
nal de dones (2017); el treball callat 
de col·lectius i feministes a títol indi-
vidual; l’activisme en les xarxes soci-
als; l’interés creixent per les teories 
feministes; el lideratge imparable de 
dones joves...

Malgrat el moviment que va con-
vocar la vaga –estesa als àmbits la-
borals, treballs de cures, consum i 
estudiantil– va haver-hi qui va voler 
tancar els ulls. Principalment les di-
reccions dels sindicats majoritaris, 
sobrepassats per la mateixa dinàmica 
de la vaga a la convocatòria de la qual 
havien arribat tard i malament. Una 
vaga que van intentar reduir a un 
aturada de dues hores, fent cas omís 

mai més una vaga podrà denomi-
nar-se “general” si no té en compte 
els treballs de cures, entesos ja com a 
part del procés econòmic. 

Però els motius de la vaga també 
tenen a veure amb els cossos de les 
dones, el seu dret a decidir, el reco-
neixement d’identitats no normati-
ves, el dret a vides lliures de violèn-
cies masclistes, lliures de tot racisme. 
Són drets individuals que el feminis-
me reclama en el marc de la justícia 
social i que s’entenen travessats per 
altres eixos de desigualtat social com 
la classe, l’ètnia, l’edat, l’estatus mi-
gratori, la identitat de gènere, les 
capacitats o l’opció sexual, entre al-
tres. 

El 8M ha suposat un pas molt im-
portant per a un feminisme que ja 
venia plantejant la centralitat d’ar-
ticular el que és comú partint de la 
diversitat, de posar les experiències 
pròpies en relació amb les estructu-
res socials de dominació i amb les 
relacions socials de desigualtat. Ací 
radica també l’èxit del plantejament 
i seguiment de la vaga.

Durant el 8M els carrers van ser 
l’escenari on va esclatar una emo-
ció col·lectiva immensa que s’havia 
acumulat en mesos d’intensa de-
dicació per unes dones que, des de 
la seua diversitat, van forjar pode-
rosos vincles amb hores de treball, 
suport mutu, entusiasme, creativi-
tat i intel·ligència col·lectiva. Una 
autèntica lliçó per als moviments 
i activistes socials de què caldrà 
prendre bona nota.

de la crida del moviment feminista 
per a una vaga de 24 hores i obviant 
la vaga de cures i consum i la rede-
finició del paper dels homes en una 
vaga de dones. 

Al País Valencià, les organitza-
cions convocants, amb un prota-

gonisme indiscutible d’Intersindical 
Valenciana, havien insistit, malgrat 
els qui expressaven reticències, que 
seria un fet històric, que ningú des 
d’aquest 8M podria ja mirar a un 
altre costat, perquè la mobilització 
marcaria un abans i un després. Un 

Un abans que es va guanyar,  
un després que seguim construint

Aprendre de la vaga 
feminista

Ha sigut una gran 
decepció veure com 
algunes organitzacions   
se sentien incòmodes 
amb un fenomen que no 
controlaven

La major mobilització 
social de la nostra 
història recent culmina 
la llarga trajectòria d’un 
moviment feminista 
autònom

8 de març
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SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT

MANUEL GARÍ I CAMILO ESPINO

L a gran raó per a impulsar 
l’ecosindicalisme radica en la 
necessitat de canviar el rumb 

de la societat, però a més suposa un 
apoderament del moviment obrer 
davant el capital en tres plans estra-
tègics. 

En el social i ètic general, que si-
tua en el centre de la seua refl exió 
l’interés de l’espècie humana en la 
societat i la seua supervivència. Està 
estenent-se un nou humanisme que 
considera com a necessitat de primer 

L’ Organització Internacional del 
Treball (OIT), involucrada des 
de 2003 en la celebració del 

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut 
en el Treball (28 d’abril), ha llançat la 
campanya “Generació segura & salu-
dable”, amb la qual pretén combatre 
les formes d’explotació laboral i la pre-
carietat entre la població infantil. La 
jornada serveix també per a promoure 
el desenvolupament sostenible en en-
torns de treball segurs per a totes les 
persones. 

Segons l’OIT, al voltant d’uns 541 
milions de persones treballadores 
són joves entre 15 i 24 anys i entre 
elles 37 milions realitzen un treball 
perillós. A més, la població infantil i 
juvenil pateix un 40% més de lesions 
ocupacionals no mortals que la po-
blació adulta. La precarietat laboral 

blemes ambientals s’amaga també 
el model d’acumulació de capital i, 
davant les solucions necessàries, el 
capital no admet ingerències demo-
cràtiques de les classes treballadores 
ni en el terreny de la propietat ni el 
de l’organització del treball. L’am-

bientalisme sindical és compatible 
amb el capitalisme. L’ecosindicalis-
me és incompatible en última ins-
tància i pot suposar l’embrió d’una 
dinàmica d’acció anticapitalista. El 
confl icte de classes reapareix amb 
nous temes.

Per a abordar-ho cal desplegar un 
discurs sobre el desenvolupament 
sostenible independent del de la pa-
tronal i que sobrepasse els límits de 
la ideologia ambiental “ofi cial” (...).

L’objectiu estratègic ecosindica-
lista és la producció neta, la qual 
cosa signifi ca l’abandó del model de 
producció de cicle obert que depre-

ordre la defensa de la biosfera de la 
qual forma part la humanitat i que 
serveix de base física material i bio-
química de l’existència de la vida. 

En el polític, ja que pot possibili-
tar una nova i àmplia aliança social 
anticapitalista i obrir portes perquè 
el moviment obrer tinga un paper 
dinamitzador de noves lluites i rei-
vindicacions. 

I en el pròpiament laboral, per-
què l’avanç ambiental ajuda a evitar 
riscos per a la seguretat i la salut de 
les treballadores i els treballadors. 
L’existència de bones lleis i pràcti-
ques mediambientals afavoreixen la 

és un dels factors que explica l’aug-
ment dels accidents de treball entre 
la gent jove. 

Des de 1996 les organitzacions 
sindicals celebren en tot el món la 
jornada de la Seguretat i la Salut en 
el Treball amb campanyes de sensi-
bilització i mobilització destinades 
a alertar l’opinió pública internacio-
nal sobre la magnitud del problema 
i la importància d’estendre una cul-
tura preventiva que permeta reduir 
el nombre de morts, lesions i malal-
ties relacionades amb el treball, una 
commemoració que també serveix 
per a honrar la memòria de les víc-
times dels accidents de treball i les 
malalties professionals. Intersindi-
cal Valenciana també ret memòria a 
les persones mortes i lesionades en 
accidents de treball o per malalties 

da, esprem i esgota el patrimoni dels 
recursos naturals, és altament con-
taminant i summament inefi cient 
en la conversió de matèries en béns 
i serveis útils. Aquesta és una de les 
peces de la reconversió ecològica de 
l’economia i suposa:
a) La sostenibilitat en l’ús dels recur-
sos naturals (aigua, matèries prime-
res, sòl...) mitjançant la minimització 
de la seua ocupació i el criteri de la 
seua renovabilitat, la qual cosa exi-
geix una gestió racional.
b) L’existència de processos pro-
ductius energèticament efi cients i 
de tecnologies netes i mètodes d’or-
ganització del treball que permeten 
l’optimització dels recursos emprats.
c) Maximitzar els béns i serveis, així 
com eliminar o, si no és possible, mi-
nimitzar els residus –que hauran de 
ser reintroduïts en la cadena de valor 
com a matèries primeres–, les emis-
sions i els abocaments per evitar la 
inefi ciència productiva que en supo-
sa la generació.

Extracte de l’article de Manuel Garí i 
Camilo Espino: “Pistas para un sindi-
calismo alternativo”, Viento Sur, 134, 
juny 2014
(http://vientosur.info/spip.php?arti-
cle9349)

fortalesa i sostenibilitat del teixit pro-
ductiu i del treball i l’exigència a l’em-
presariat de complir-les evita el risc 
de sancions i amenaces a l’ocupació. 

Si s’adopta aquesta orientació, l’e-
cosindicalisme implica no només un 
distanciament i contradicció respec-
te a la ideologia dominant producti-
vista, sinó també la superació del mer 
ambientalisme que únicament pretén 
prendre aquelles mesures pal·liatives 
que no posen en qüestió el model. 

Dit d’una altra manera: enfront 
de la crisi ecològica, el sindicalisme 
haurà d’assumir posicions antica-
pitalistes, ja que darrere dels pro-

professionals i destaca la importàn-
cia d’estendre una cultura laboral 
que n’afavorisca la prevenció i re-
ducció.

CULTURA DE PREVENCIÓ
El Sindicat aposta per una cultura 
de prevenció en seguretat i salut i 
per a l’eliminació de la precarietat 
en el treball: “S’ha d’acabar amb les 
retallades i augmentar els recursos 
humans, tècnics i fi nancers. Aspirem 
a treballar en un sistema econòmic i 
social respectuós amb les persones, el 
medi ambient i el seu dret a decidir, 
un model no capitalista ni mercanti-
lista, que inverteix recursos en una 
cultura preventiva que s’integra en 
tots els llocs de treball i que estimula 
la reducció de la sinistralitat”. 

L’ecosindicalisme 
com a necessitat de 
canviar el rumb social L’ambientalisme 

sindical és compatible 
amb el capitalisme. 
L’ecosindicalisme 
pot suposar l’embrió 
d’una dinàmica d’acció 
anticapitalista

Pot representar la classe obrera un paper propi davant el canvi climàtic? 
Perquè el moviment obrer trobe un nou espai en la defensa del clima, no n'hi 
ha prou de desplegar mesures de protecció de l’ocupació; el sindicalisme 
ha d’impulsar propostes per a combatre el calfament, tant en l’àmbit de les 
alternatives per al conjunt de la societat com en les plataformes reivindicatives 
en les empreses o els sectors productius.

L’Organització Internacional del Treball (OIT), involucrada des de 2003 en la 
celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball (28 d’abril), 
ha llançat la campanya “Generació segura & saludable”, amb la qual pretén 
combatre les formes d’explotació laboral i la precarietat entre la població infantil. 
La jornada serveix també per a promoure el desenvolupament sostenible en 
entorns de treball segurs per a totes les persones.

28 d’abril, Dia Mundial de la 
Seguretat i la Salut en el Treball

‘Generació segura 
& saludable’

professionals i destaca la importàn-
cia d’estendre una cultura laboral 
que n’afavorisca la prevenció i re-

El Sindicat aposta per una cultura 
de prevenció en seguretat i salut i 
per a l’eliminació de la precarietat 
en el treball: “S’ha d’acabar amb les 
retallades i augmentar els recursos 
humans, tècnics i fi nancers. Aspirem 
a treballar en un sistema econòmic i 
social respectuós amb les persones, el 
medi ambient i el seu dret a decidir, 
un model no capitalista ni mercanti-
lista, que inverteix recursos en una 
cultura preventiva que s’integra en 
tots els llocs de treball i que estimula 
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FORMACIÓ SINDICAL

Reptes formatius  
de l’Escola Sindical

■ Reivindiquem la vessant po-
lítica de la formació del pro-
fessorat. Els MRP poden col-
laborar en la formació docent 
de l’Escola Sindical.

■ Apostem per constituir un 
observatori que treballe de 
manera específica els eixos 
bàsics de la política sindical, 
amb una perspectiva global 
d’emancipació de la classe 
treballadora.

■ Elaborarem mòduls de for-
mació sindical adreçats al 
conjunt de l’afiliació per a ser 
oferits als nuclis laborals i 
centres interessats.verses 
patronals– han provocat que 
les negociacions s’allar-
garen durant tres anys. En 
altres casos, aquests pro-
blemes han obstaculitzat o 
impedit l’inici d’un procés de 
negociació.

E l passat mes de març, l’Esco-
la Sindical Melchor Botella 
fou convidada a impartir una 

xarrada sobre els reptes del sindica-
lisme actual. L’exposició fou seguida 
amb molta expectació pels assistents, 
unes quaranta persones en situació 
de desocupació. Els recels inicials so-
bre la validesa de la tasca sindical es 
van esvair en comprovar que hi ha di-
ferències sensibles entre les distintes 
organitzacions que es presenten com 
a defensores de la classe treballadora. 
Les persones assistents van prendre 
consciència de la necessitat que te-
nen les treballadores i els treballa-
dors d’accedir a una informació que 
els permeta enfrontar-se eficaçment 
amb els reptes que comporta treba-
llar en el segle XXI. 

La defensa del drets de la classe 
obrera, les vies per a enfrontar-se 
amb garanties als abusos de la patro-
nal, la legislació que ens pot emparar, 
els recursos útils per a esquivar els 

posat l’ultraliberalisme per anatema-
titzar la lluita de classes durant les 
dues darreres dècades del segle XX.

COMPROMÍS PEDAGÒGIC
Els sindicats tenen bona part de res-
ponsabilitat en aquest desencís per-
què han oblidat el seu compromís 
pedagògic. En efecte, en els primers 
temps de la lluita obrera al segle XIX 
l’elevat analfabetisme entre el prole-
tariat representava un obstacle per 
a l’adquisició de la consciència de 
classe. Per això, els mítings sindicals 
tenien una gran funció conscienci-
adora. En aquelles reunions, sovint 
clandestines, s’analitzaven les condi-
cions d’explotació en les fàbriques on 
treballava la gent. S’editaven octave-
tes i pasquins que calia llegir. Els ma-
teixos sindicats s’encarregaven d’or-
ganitzar i impartir classes de lectura i 
escriptura. També lluitaven per acon-
seguir una escola universal, gratuïta i 
obligatòria que afavorira l’emancipa-
ció de la classe treballadora.

Aconseguida aquesta escola en 
una majoria dels països que havi-
en entrat en la modernitat, després 

entrebancs... Aquests aspectes, asse-
gurava una majoria, representaven 
entelèquies incomprensibles.

I és que la formació de la classe 
treballadora ha sigut confiada al sis-
tema educatiu formal i no respon al 
que s’esperava de l’educació obliga-
tòria i gratuïta quan es lluitava per 
aconseguir-la a les acaballes del segle 
XIX.

Aquesta situació ha tingut uns 
efectes nefasts sobre el proletariat 
del segle XXI. La primera conse-
qüència és el fatalisme, la presenta-
ció de plantejaments reivindicatius 
sense esperances i amb un estoïcisme 
que només beneficia el capitalisme 
ferotge que patim. 

Tot i això, aquest Primer de Maig, 
amb una pèrdua constant de drets per 
part dels treballadors i treballadores, 
una minoria ha persistit i ha tornat 
a eixir al carrer i a manifestar-se. Es 
poden adduir distintes raons per a 
explicar la desafecció ideològica dels 
treballadors i les treballadores. Al 
remat, però, totes es resumeixen en 
una: la pèrdua gradual de conscièn-
cia que s’ha estés entre el proletariat. 
Hem caigut en el parany que ens ha 

de la II Guerra Mundial –a l’Estat 
espanyol, en la dècada dels anys se-
tanta– els sindicats abandonaren 
la seua funció formadora, que van 
confiar a les institucions democrà-
tiques. La complexitat del món del 
treball afavoria que l’“especialit-
zació” de la tasca sindical: les reu-
nions abordaven sobretot els pro-
blemes específics de cada nucli de 
treball.

LLEGAT DELS MRP
L’escola ha ensenyat a la població 
les quatre regles, a llegir i a escriure. 
Malgrat que els moviments de reno-
vació pedagògica (MRP) i altres ins-
tàncies treballen perquè l’escola edu-
que persones que sàpien enfrontar-se 
a la vida, els currículums continuen 
dissenyant-se en un model d’escola 
prussiana que pretén formar indivi-
dus dòcils i preparats per a ser carn 
de fàbrica o de canó, que és el mateix, 
com aquell qui diu. 

La formació escolar de la pobla-
ció ha permés que la pràctica totali-
tat de les ciutadanes i els ciutadans 

actual siga capaç de llegir pasquins i 
octavetes. Però potser una majoria és 
incapaç encara d’entendre’n l’abast 
revolucionari.

El món del treball ha segmentat 
tant les tasques individuals que en les 
reunions sindicals ja no es discutei-
xen temes globals, perquè cal donar 
respostes a problemes immediats i 
no queda temps per a “filosofar” Els 
mateixos convenis col·lectius són, en 
aquests moments, un laberint nor-

matiu intricat dins del qual és impos-
sible moure’s sense ajuda d’especia-
listes en legislació. Fins i tot resulten 
contradictòries algunes clàusules 
laborals amb principis que haurien 
d’unir el proletariat enfront de les 
imposicions de la patronal. 

1968 va mostrar el que seria la 
dècada següent. El Maig francés, 
ara fa cinquanta anys, va servir per 
a conéixer els plantejaments glo-
bals dels estudiants i les demandes 
específiques de les organitzacions 
obreres. Els acords de Grenelle del 
25 i 26 de maig entre patronal i sin-
dicats van desactivar la lluita a les 
fàbriques perquè donaven respostes 
als problemes laborals que s’havien 
plantejat. Quan els estudiants es 
quedaren sols en la lluita més glo-
bal cap a una societat diferent, no 
van tindre cap més opció que tor-
nar-se’n a les aules.

Nous reptes formatius en el  
cinquanta aniversari del Maig francés

Educar per a 
l’emancipació de la 
classe treballadora

RAMON TORRES BALDOVÍ
Assessor i col·laborador de 
l’Escola Sindical Melchor Botella

En les reunions  
sindicals ja no es 
discuteixen temes 
globals i cal donar 
respostes a problemes 
immediats 

El compromís amb uns serveis socials que vagen més enllà de l’assistència o 
la caritat implica reconéixer les persones i el seu apoderament. També suposa 
que s’assegura l’existència d’una autèntica justícia social que s’aplica en el 
marc d’una societat més inclusiva i democràtica.



1568/ JUNY 2018

MOVIMENTS SOCIALS - INTERNACIONAL

L’Assemblea Mundial dels Pobles 
i Moviments en Lluita

■ Contra totes les formes de racisme estructural.
■ Per una educació popular per a tots i totes, alliberadora i democratitza-

dora, pública i gratuïta.
■ Pel dret a l’habitatge digne.
■ Pels drets de les poblacions LGBT.
■ Per la igualtat de gènere, per l’apoderament de les dones.
■ Contra el feminicidi i les violències contra les dones.
■ Pel dret dels pobles a la diversitat religiosa, cultural i ètnica.
■ Per l’emancipació dels pobles: per la reparació del colonialisme, l’im-

perialisme i del patriarcat.
■ Contra el capitalisme, la militarització i el renaixement del feixisme.
■ Per un sistema polític, social i econòmic no discriminatori i no excloent.
■ Contra el genocidi de les joventuts, especialment de les poblacions 

negres.
■ Per la protecció i demarcació de tots els territoris de poblacions tradicio-

nals del planeta.

Les reivindicacions

La Renda Bàsica cal articular-la 
amb una sèrie de reivindicaci-
ons:

1. Reforç de la sanitat i l'educació 
públiques. Alto a les retalla-
des. 

2. Ocupació digna. Derogació de 
totes les reformes laborals.

3. Revaloració de pensions i equi-
paració amb el salari mínim. 

4. No més desnonaments. Cap 
per sona sense sostre. 

5. Compliment de la Carta So-
cial Europea: ningú no pot re-
bre cap prestació ni pensió, 
contributiva o no, per sota del 
llindar de la pobresa: 684 eu-
ros al mes. [En l’Estat espanyol 
es cobra la meitat i a voltes 
menys, per família!].

E n relació amb la renda bàsica, 
el desembre de 2017 l’assem-
blea estatal de la Marea Bàsi-

ca es va plantejar si seguir pegant-li 
voltes i convertir-la en una ideologia 
o transformar-la en una eina útil per 
a canviar la realitat. El debat sobre la 
renda bàsica, silenciat per mitjans de 
comunicació i institucions, sorgeix 
en adquirir força en els col·lectius de 
base. Es tracta d’una iniciativa amb 
un conjunt de propostes entorn de 
l’ocupació que alguns pretenen ama-

del fons de les pensions i persis-
tia amb la dinàmica de les retalla-
des i l’austeritat per a disminuir el 
deute, mentre els beneficis de les 
grans empreses i bancs no deixaven 
d’augmentar.

CONJUMINAR FORCES
Les marxes per la Dignitat de 2014 
es van proposar en un moment de 
desmobilització, amb unes forces del 

canvi que començaven a entrar en 
un bucle institucional inoperant. La 
desmobilització social ha deixat a ho-
res d’ara moltes persones despenja-

gar. Però les xarxes socials han faci-
litat l’extensió i l’adhesió a aquestes 
idees d’economistes i intel·lectuals 
fins que la renda bàsica s’haja fet un 
lloc en l’opinió pública, que comença 
a entendre que es tracta d’un objectiu 
desitjable.

EIXIR AL CARRER
“Cal fer alguna cosa”. Aquesta va 
ser la conclusió de l’assemblea de la 
Marea Bàsica en assumir que calia 
lluitar i eixir al carrer amb una mar-
xa contra l’atur i la precarietat, una 
iniciativa contundent per a reaccio-
nar i situar la pobresa i la precari-
etat en el centre de l’acció política. 
No podíem permetre que hi hague-
ra més gent tirada en el carrer, amb 
fam i desesperació...  D’altra banda, 
les polítiques per a crear ocupació 
ens havien dut a la fallida, amb un 
deute de més del 100% del PIB. 
El govern espanyol treia els diners 

des, desmotivades i submergides en 
el pessimisme. 

La mobilització es va articular des 
dels distints territoris i no va deixar 
de créixer en cada jornada, amb la 
complicitat de les xarxes socials i el 
boicot informatiu dels grans mitjans 
de comunicació. 

Transcorreguts quatre anys d’a-
quella mobilització modèlica, la 
lluita segueix. En els pròxims mesos 
anunciarem un congrés sobre l’accés 
a drets humans bàsics com ja ho és la 
renda bàsica, una trobada que posarà 
sobre la taula la flagrant transgressió 
a drets bàsics que recull la mateixa 
Constitució, com el dret a un habi-
tatge o el dret a una prestació per 
desocupació suficient. Quina família 
pot viure ara mateix amb 430 euros 
al mes?

* Aquesta és una versió extractada de 
l’article original, que es pot llegir a:
(www.intersindical.org )

Lliçons de la Marxa per la Renda Bàsica, contra l’atur i la precarietat

Aprenem lluitant: ni un pas arrere

RAMIRO PINTO
Escriptor i activista social, 
Coordinadora Estatal de la  
Marea Bàsica contra l’Atur i  
la Precarietat

No podíem permetre 
que hi haguera més gent 
tirada en el carrer, amb 
fam i desesperació...

La Marxa Bàsica pretenia conjuminar marees, enllaçar diverses lluites i continuar pressionant des d’organitzacions de tot tipus, 
sense fer cap pas arrere. Es tractava d’alçar una resistència eficaç contra les accions de governs mercenaris del neoliberalisme  
que deixen la gent tirada en la cuneta.

Es van posar a caminar i, sense  
saber-ho, estaven fent la revolució.

Fidel Castro

L’ última edició de l’FSM s’em-
marca en el procés d’involució 
democràtica de l’Amèrica Lla-

tina. Al Brasil, després del colp parla-
mentari, judicial i mediàtic, s’han im-
posat unes polítiques neoliberals que 
afecten molt negativament la classe 
treballadora, les poblacions originà-
ries i afroamericanes i les dones, amb 
pèrdues de drets que suprimeixen els 
avanços socials i democràtics aconse-
guits. En aquest context, va provocar 
una gran commoció l’assassinat a 
Rio de Janeiro de Marielle Franco, 
activista social, feminista i defensora 
dels drets humans, una nova mostra 
de la violència de l’Estat. En el Fò-
rum van ser insistents les peticions 
de dimissió de l’il·legítim president 
brasiler. Als crits de “Fora Témer” els 

acompanyava l’exigència perquè el 
president Lula torne a presentar-se 

a les eleccions de l’octubre de 2018. 
També es va palesar la necessitat de 
teixir una aliança entre l’esquerra 
social, sindical i política per a cons-
cienciar i organitzar uns moviments 

populars que tomben  les polítiques 
neoliberals i el governs corruptes que 
les executen.

En el si de l’FSM, la delegació de 
l’STEPV i la Intersindical van parti-
cipar en diverses activitats de con-
vergència amb l’Assemblea Mundial 
dels Pobles i els Moviments en Llui-
ta, el Fòrum Mundial d’Educació, la 
Internacional de l’Educació, el Con-
sell d’Educació Popular de l’Amèrica 
Llatina i el Carib, els sindicats CTB 
i CUT, les plataformes de suport al 
poble sahrauí i de solidaritat amb 
els pobles de Cuba, Veneçuela, Pa-
lestina, Sàhara i el Kurdistan, entre 
altres. També va participar en l’acte 
de solidaritat amb el poble de Ca-
talunya a la Universitat Federal de 
Bahia.

Una delegació de l’STEPV i la Intersindical  
participa en els debats a Salvador de Bahia

El Fòrum Social 
Mundial condemna la 
involució democràtica 
a l’Amèrica Llatina

Al Brasil s’han 
imposat polítiques 
negatives per a la 
classe treballadora, les 
poblacions originàries 
i afroamericanes i les 
dones

“Resistir i crear, resistir i transformar”. Aquest lema ha presidit el Fòrum Social 
Mundial (FSM) celebrat a Salvador de Bahia (Brasil) del 13 al 17 de març amb una 
presència notable de dones, joves, afroamericanes i indígenes. A la trobada va 
assistir una representació de l’STEPV.
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INTERSINDICAL

L a gran mobilització estatal 
dels dies 26 i 27 de maig amb 
la convergència final en Ma-

drid donen continuïtat a les manifes-
tacions que ompliren els carrers de 
les principals ciutats de l’Estat el 10 
de febrer. La plataforma “No + pre-
carietat” consolida així un nou espai 
de lluita contra l’atur, la precarietat, 
l’exclusió social i les desigualtats, una 
aliança de col·lectius socials, laborals 
i sindicals constituïda al comença-
ment d’any. Intersindical Valenciana, 
una de les forces impulsores, consi-
dera que a les polítiques neoliberals, 
responsables de la pauperització de 
la classe treballadora i els col·lectius 
socials més desfavorits, cal donar-los 
una resposta unitària. 

Per a adoptar les seues decisions, 
“No + precarietat” té un funciona-

ment coral, cooperatiu, horitzontal, 
plural, des de baix. Es tracta d’un 
espai hereu de les mobilitzacions de 
les persones indignades, les marees 
o les marxes de la Dignitat, un mo-

viment assembleari que acull mo-
viments socials i col·lectius socials 
que treballen conjuntament amb el 
moviment sindical per articular les 
mobilitzacions contra la precarietat, 
les retallades, els ajustaments i els 
acomiadaments laborals. Aquestes 

lluites socials i laborals volen com-
batre la pèrdua de drets i prestaci-
ons socials, la temporalitat i la pre-
carietat d’un mercat laboral on s’han 
acarnissat les reformes laborals dels 
governs espanyols. Davant la paràli-
si i dispersió de les lluites socials i la-
borals i les polítiques de concertació 
social de CCOO i UGT, la mateixa 
constitució de la plataforma repre-
senta un canvi de paradigma del 
qual cal felicitar-se. 

La Intersindical anima a partici-
par en la constitució de grups locals 
i comarcals de “No + precarietat” i a 
intervindre en les seues accions rei-
vindicatives. Al País Valencià ja s’han 
constituït grups locals que garantei-
xen una important presència valenci-
ana en tots els actes promoguts per la 
plataforma.

M estre, activista social, escriptor, sindicalista. Les múltiples ocupa-
cions de Vicent Esteve Montalvà (Alzira, 1956 – València, 2018) 
es queden curtes per a armar el perfil polièdric del company que 

ens va deixar només arribar l’última primavera. 
Pensador autodidacte i amant de la conversa, va mantindre fins a l’úl-

tim alé una mirada crítica a les realitats, complexes i no sempre compla-
ents, que li va tocar viure. De conviccions fermes i mà estesa, el seu verb 
tranquil i ben documentat solia reservar una paraula amable abans de 
concloure qualsevol debat. Militant tenaç de l’educació pública i el sin-
dicalisme assembleari va estar atent, quasi sempre contra corrent, a les 
causes justes amb què es va encreuar en una vida adobada de compromís 
amb la seua classe i la seua terra. 

Tot el llegat humanístic de Vicent Esteve –els nombrosos escrits i arti-
cles periodístics i, sobretot, el seu compromís amb la renovació de l’escola 
valenciana, el sindicalisme assembleari i la justícia social– es troben ja 
entreverats amb la història del nostre patrimoni pedagògic més recent. 
Precisament la causa en què més s’havia bolcat en l’últim tram d’una vida 
farcida d’estima i complicitats amb la gent i el País. 

Ens deixa una veu plàcida i gens dogmàtica, un mestre d’una immensa 
estatura moral que ja trobem a faltar. 

Contra la precarietat laboral i  
social, l’atur i l’exclusió social

La Marxa a Madrid del 
27 de maig obri el camí

En la mort de 
Vicent Esteve

Una veu 
serena, un 
vast llegat

“No + precarietat” té 
un funcionament coral, 
cooperatiu, horitzontal, 
plural, des de baix

‘No + precarietat’ i més dignitat per a les persones

2 Pensions
Reversió de les reformes regressives (1996, 2011 i 
2013) del sistema de pensions. Garantia de manteni-
ment del sistema públic de pensions i inclusió en els 
Pressupostos Generals de l’Estat.

3 Joves
Eliminació de les formes precàries d’ocupació juvenil, 
contractacions no laborals, pràctiques extracurricu-
lars. Reducció de les pràctiques laborals, impuls d’un 
pla d’ocupació juvenil i de suport a les famílies joves.

4 Migrants
Cap persona és il·legal. No al racisme ni a l’exclusió. 
Política migratòria de respecte pels drets humans i su-
port a la inserció i acollida. Tancament dels CIE. Mesu-
res amb garantia de drets i serveis a l’emigració espa-
nyola: sanitat pública, retorn i derogació del vot pregat.

5 Ocupació
Derogació de les reformes laborals del PP i del PSOE. 
Recuperació de la negociació col·lectiva, també amb per-
sones no sindicades. Model de contractació sense pre-
carietat, temporalitat, externalització, falsos autònoms. 
“A igual treball, igual salari”: garantia d’ingressos per 
a una vida digna. Repartiment de la riquesa i el treball, 
reducció de la jornada a 35 hores setmanals, cap a les 30 
hores. No a les hores extres forçoses i no remunerades.

6 Habitatge
Alto als desnonaments sense alternativa habitacional, 
dació en pagament retroactiva, promoció d’habitatges 
públics de lloguer, lloguer assequible i estable amb re-
gulació dels preus, eliminació del règim tributari especi-
al de les SOCIMI, garantia de subministraments bàsics.

7 Llibertats
Derogació de la llei mordassa. Garanties per l’exercici 
lliure dels drets fonamentals d’expressió, reunió, vaga 
i manifestació.

8 Cures
Economia de les cures per a posar fi a la invisibilització 
de les cuidadores. Municipalització dels serveis d’aten-
ció i cura. Dotació de recursos i compliment de la llei de 
dependència.

9 Salut
Sanitat universal i pública, en titularitat i gestió. Garan-
tia d’accessibilitat i prestacions sanitàries a tota la po-
blació. Prou de copagaments sanitaris i farmacèutics. 
Recuperació de llocs de treball perduts i condicions 
laborals dignes.

10 Educació
Derogació de la LOMQE. Educació pública gratuïta, uni-
versal, laica i feminista en totes les etapes i ensenya-
ments. Places públiques per a tot l’alumnat. Derogació 
dels concerts educatius: diners públics per a l’escola 
pública. Recuperació dels llocs de treball perduts i con-
dicions laborals dignes.

11 Cultura
Garantia de compliment de l’article 44 de la Constitució, 
reducció de l’IVA cultural, suport i defensa dels drets d 
les treballadores i els treballadors de la cultura.

12 Rural
Paralització dels tractats de lliure comerç. Lluita contra 
la despoblació, amb suports a l’accés a serveis públics 
i noves tecnologies.




