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Código

Código

Nome acción

OLEIROS
AOXX04 Experto xestión salarios e
seguros sociais
EMCE02 Aplicación informáticas de
xestión
EMIN23 Informática do usuario
EMXX0304 Deseñador web e multimedia
FEEE10
Electricista industrial
SFFN60 Empregado de xestión
ﬁnancieira de empresas
EMIN5004 Administrador de redes
IPCM60 Soldador e. metálicas
pesadas
TCTC30 Conductor de camión
SPAS30 Auxiliar axuda a domicilio
LUGO
AOAG40 Administr. Contable
EMIN23 Informática usuario
IGED30
Graﬁsta maquetista
EMDI02 Deseño e modiﬁcación
planos 2d e 3d
BURELA
IGED30
Graﬁsta maquetista (U.C.:
166 - 167)
AOXX04 Experto en salarios e
seguros sociais
MILLADOIRO
EMIN-21 Técnico/a en seguridade
de redes e sistemas
FEEE-10 Electricista industrial
AOIC01 Inglés atención ao publico
EMIN-23 Informática de usuario
IPCM70 Soldador de tubos e
recipientes alta presión

Horas
Totais

Días
Lectivos

325

65

325

65

225

45

375

75

665

133

495

99

425

85

530

106

425
470

85
94

960
220
640

192
44
128

200

40

380

76

320

64

414

69

624
214
214

125
43
43

880

147

Nome acción

PONTEVEDRA 36H00840
THRS70 Axudante de cociña
SPAS30 Auxiliar de axuda a
domicilio
AOXX04 Experto en xestión de
salarios e seguros sociais
EMXX02 Iniciación a rede internet
EMCE02 Aplicacións informáticas
de xestión
EMIN23 Informática de usuario
EMCE10 Enquisador
OURENSE 32H00446
EMIN23 Informática de usuario
EMXX02 Iniciación a rede de
internet
EMXX0304 Deseño web multimedia
SACA30 Auxiliar de enf.En xeriatria
AAEF10 Prevención incendios
U.380
SACA10 Celador sanitario
FERROL
THRS20 Cociñeiro U.C.524-525
THRS40 Camareiro restaurante bar
529-30
SPAS10 Monitor socio cultural
SPAS30 Auxiliar de axuda a
domicilio
AS PONTES
SPAS30 Auxiliar de axuda domicilio
EMDI02 Deseño e modiﬁcación
planos 2d e 3d
VIGO
IMIS40
Técnico de son
EMIN23 Informática do usuario
IMIS30
Editor montador imaxe
AOIC01 Inglés de atención ao
público
IMIS50
Tec. En audivisuais
SPAS30 Auxiliar de axuda a
domicilio
EMIN21 T. de seguridade en redes e
sistemas
EMIN17 T. en software informatico
THRS40 Camareiro/a restaurante
bar
IPCM50 Soldador de estructuras
metálicas lixeiras

Horas
Totais

Días
Lectivos

445

89

475

95

320

64

80

16

325

65

225
330

45
66

230

46

90

18

380
600

76
120

74

15

265

53

590

118

430

86

314

63

460

92

460

92

200

40

679
214
554

136
43
111

214

43

539

108

460

92

414

83

364

73

835
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editorial
Dende principios
de ano unha
nova reforma nas
proteccións da
Seguridade Social
autoriza ao INSS
a suspender o
pagamento dunha
baixa a partir dos
doce meses, aínda
que o traballador
ou traballadora
continúe a ter a
baixa médica e polo
tanto teña prórroga
na Incapacidade
temporal, o que
significa que non
está curado e pode
estar en proceso
de recuperación,
mellora ou
rehabilitación.
Unha pequena
reforma, silenciosa,
pero dun alcance
extraordinario polas
consecuencias que
induce, ao separar
por primeira vez
na historia das
coberturas e dereitos
de prestacións, o
recoñecemento da
baixa e o inherente e
debido pagamento
desta.
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Agora goberna o PSOE, e aparentemente este feito debería contribuír subxectivamente a un período de capitalización de dereitos
laborais e sociais, ou cando menos
á permanencia e estabilidade dos
dereitos xa acadados e a unha redistribución máis xusta da riqueza,
pero contrariamente ao longo deste
mandato foron sucedéndose as mesmas reformas de sempre, recorte de
pensións e diminución das indemnizacións por despedimento, e a
maiores perfeccionando esa lóxica
de pactos de contención salarial
coa colaboración inestimábel de
CCOO e UGT, incidindo nunha
brutal perda de rendas e un descenso continuado nos últimos anos da
capacidade adquisitiva dos salarios
para a clase traballadora.
Por esta razón esta última incursión nas prestacións do INSS,
reafírmase na constante por reducir coberturas da Seguridade Social,
por outro lado, nada orixinal por
parte do PSOE que confirma a súa
condición de gregario na mesma
sintonía que o PP, para cumprir ao
pé da letra as receitas universais e
fundamentalistas do neoliberalismo na privatización e desmantelamento das prestacións públicas.
A nosa preocupación ante esta
nova e “diminuta reforma” que
pasou inadvertida sen alterar a paz
espiritual dos sindicatos españois,
é que completa un mosaico de medidas que provocan indefensión e
desasisten á clase traballadora do
necesario amparo e protección no
peor dos momentos da vida laboral, cando enfermamos por causas
comúns ou por razón de calquera
continxencia asociada ao traballo
ou somos vítimas dun accidente
laboral. Xusto nestas situacións de
maior fraxilidade para o traballador
ou traballadora, atoparémonos en
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fronte cunha Mutua que verá en
nós un potencial consumidor de
prestacións moi dado a amplificar
as lesións e a enfermidade para continuar de baixa, polo que ante tanta
suposta fraude o mellor por se acaso será precipitar a alta dicíndonos
que podemos acabar recuperándonos no traballo.
A situación que describo non
forma parte dun relato de ficción,
acontece a diario e ten consecuencias tremendas sobre a saúde dos
traballadores e traballadoras damnificados por esta práctica de acoso,
tan común por parte das Mutuas,
que xa representa a maior parte
das demandas e reclamacións da
clase traballadora ante os Xulgados do Social. As altas indebidas e
prematuras, o non recoñecemento
das baixas como continxencia por
accidente laboral, a falta de protección subseguinte nestes casos e
o amparo da Seguridade Social e
INSS nas reclamacións contra as
Mutuas e sen continuidade eventual da baixa, deixan o traballador
ou traballadora nunha situación
irregular, en terra de ninguén e ao
capricho da empresa.
Debemos dar unha resposta
sindical a esta deterioración programada polo Estado e as Mutuas
na atención e dereitos de asistencia
ante as incapacidades temporais,
enfermidades profesionais, invalideces e coberturas económicas do
sistema público de protección. A
escalada nas privatizacións destes
servizos delegados ás Mutuas está
pensado para reducir os dereitos.
Debemos paralo e propoñer unha
nova capitalización do sistema público e a transferencia desta xestión
e dos recursos para a nosa propia
soberanía e uso. En Galiza faremos
un reparto máis social e xusto.
■■■

negociación colectiva
Esganar a capacidade reivindicativa da clase
obreira denomínase agora «paz social»

A fórmula máxica para
incrementar os beneficios
empresariais a costa da
clase traballadora
CCOO, UGT e CEOE asinaron no pasado mes de febreiro
un novo Acordo Interconfederal
de Negociación Colectiva para o
2007. Por sexta vez consecutiva,
a patronal e os sindicatos estatais
apostaron pola moderación salarial para evitar, segundo explican,
“espirais inflaccionistas nada desexábeis”.
O Acordo Interconfederal de
Negociación Colectiva 2007 determina incrementos salariais en
función do obxectivo de inflación
prevista para este ano, fixada nun
2%. Alén diso, fai seus os valores
da reforma laboral e mesmo prevé
a prórroga do acordo no ano 2008
sempre que se manteñan as variábeis actuais.
CCOO e UGT xustifican a
sinatura destes acordos porque segundo din, deste xeito, favorécese
a produtividade e, xa que logo, a
creación de emprego.
Porén, a realidade evidencia
unha situación ben distinta. O emprego en Galiza non se incrementou substancialmente nos últimos
anos, e moito menos o emprego de
calidade. En troques, coas políticas
de moderación salarial si se ten provocado unha perda progresiva do
poder adquisitivo da clase obreira
galega.

Alerta da Unión Europea
Desta situación mesmo alertaron os ministros de Economía da
Unión Europea ao manifestar a súa
preocupación pola “desigual distribución da riqueza” que se está a
xerar por mor do incremento exponencial dos beneficios empresariais
encanto se mantén a moderación
salarial.
O preocupante para os responsábeis de Economía da UE é que
a perda de poder adquisitivo dos
traballadores e das traballadoras
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“pode afectar negativamente á
demanda”. Un posicionamento
que, non debemos esquecer, responde á súa concepción do mercado e das leis polas que este se
rexe.
A súa advertencia baséase na
evidencia: o peso dos salarios sobre
a renda total caeu dun 68% en 1993
ao 64% en 2006, debido precisamente ás políticas de moderación
salarial aplicadas para conteren a
inflación. Políticas que provocaron
que os ingresos por empregada/o
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negociación colectiva
medraran só un 2,6% entre 1995
e 2005 na UE. Mesmo califican de
“inxusto e insostíbel” o desigual reparto actual da renda entre asalariadas/os e beneficios cando precisan
que “na situación actual hai empresas con ganancias moi importantes,
pero a súa distribución non está a
beneficiar os/as asalariados/as, que
son os/as máis, senón as rendas
non salariais, que son as menos”.
Esas rendas non salariais serían os
ingresos dos/as profesionais, o reparto dos beneficios empresariais e
as ganancias da bolsa.
A reflexión dos ministros de
Economía da UE, nada sospeitosos de apoiar os posicionamentos
da CIG, esfarela os argumentos
aos que recorren CCOO e UGT
para asinar o Acordo Interconfederal de Negociación Colectiva
para o 2007 e xustifica ampla-

mente a defensa que destes acordos fai a patronal, sen dúbida a
máis beneficiada á vista dos resultados.

Situación salarial
A situación é tal que, segundo os
datos que se tiran do estudo realizado polo Gabinete de Economía da
CIG a partir da Declaración Anual
de Retencións e Ingresos a conta
sobre os rendementos do traballo,
o 27,2% das asalariadas e asalariados en Galiza, no ano 2005 –aínda
non se fixo a declaración do ano
2006- obtivo uns ingresos inferiores
ao Salario Mínimo Interprofesional
(SMI).
O grupo máis numeroso de asalariadas e asalariados ten uns ingresos medios anuais de entre 1,5
e 2 veces o SMI, de media 10.424
euros anuais, e o 60% ten ingresos

inferiores aos ingresos medios, que
en 2005 foi de 14.887 euros.

Reforma Laboral
Non hai dúbida, e así o confirman os propios asinantes, de que os
Acordos Interconfederais seguen
fielmente o espírito das sucesivas
reformas laborais que se foron asinando canda estes pactos, a última
en xuño de 2006.
A CIG ten manifestado en numerosas ocasións a súa oposición a
estas reformas polas graves consecuencias que teñen para os/as traballadores/as e os grandes beneficios
que reportan á patronal. Aliás, nin
os acordos de negociación colectiva nin os pactos interconfederais
propiciaron a creación de emprego e moito menos deron reducido a
precariedade ou a temporalidade.
Pola contra, favoreceron un

Asalariados/as e salarios por tramos, Galiza
2005
Tramos
de ingresos
Total

Asalariados/as

%

2000
Ingreso
medio anual

Asalariados/as

%

Ingreso
medio anual

1.063.340

100,0

14.887

924.040

100,0

12.230

De 0 a 0,5 SMI

160.160

15,1

1.558

153.631

16,6

1.277

De 0,5 a 1 SMI

128.825

12,1

5.430

112.744

12,2

4.481

De 1 a 1,5 SMI

148.532

14,0

9.063

128.560

13,9

7.511

De 1,5 a 2 SMI

208.310

19,6

12.615

180.277

19,5

10.424

De 2 a 2,5 SMI

131.867

12,4

15.945

100.959

10,9

13.224

De 2,5 a 3 SMI

74.800

7,0

19.578

57.994

6,3

16.249

De 3 a 3,5 SMI

54.300

5,1

23.295

44.823

4,9

19.289

De 3,5 a 4 SMI

41.401

3,9

26.872

38.665

4,2

22.308

De 4 a 4,5 SMI

32.987

3,1

30.443

28.206

3,1

25.193

De 4,5 a 5 SMI

23.134

2,2

33.918

23.292

2,5

28.179

De 5 a 7,5 SMI

43.831

4,1

42.660

39.710

4,3

35.353

De 7,5 a 10 SMI

11.227

1,1

61.094

10.059

1,1

50.499

5.966

0,6

108.520

5.120

0,6

91.976

Máis de 10 SMI
Fonte: Axencia Tributaria.
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A precariedade laboral
Os datos indican tamén que os traballadores
e as traballadoras con contrato temporal teñen
ingresos substancialmente inferiores que os seus
homólogos cun indefinido.
Alén diso, mulleres, inmigrantes e os máis
novos son os máis afectados polos contratos
precarios. Na medida en que estes se incorporan
ao mercado laboral, os ingresos medios tiran á
baixa polo que se incrementan as desigualdades
entre a clase traballadora.
Cómpre subliñar que até os 35 anos, os
galegos e as galegas, de media, non acadan os
ingresos medios –ao igual que ocorría no ano
2000- co agravante de que durante este período
a situación empeorou.
Canto ás mulleres, o 36,4% das que traballan en Galiza, e o 20,6% dos homes, tiveron
uns ingresos inferiores ao SMI no ano 2005
Este informe delata, en síntese, a preocupante situación económica da clase traballadora galega que, ao parecer, é descoñecida polos sindicatos estatais e polo propio ministro de Economía

constante transvase de cartos en
concepto de subvencións ás empresas. Tal é así que desde o ano
2005, data na que entrou en vigor
o chamado Acordo de Estabilidade
até o ano 2005, a patronal recibiu
en concepto de bonificacións por
cotizacións á Seguridade Social,
contra os 17.453 millóns de euros
(3 billóns das antigas pesetas).
No caso de Galiza a esa cantidade habería que sumar as ‘axudas’
destinadas pola Xunta que, aínda co
PP no Executivo, asinaba un acordo, de novo con CCOO e UGT e
como non, coa patronal, que contemplaba preto de 25.000 millóns
das antigas pesetas de subvencións
aos empresarios por un período de
catro anos.
E fronte a iso, as asalariadas e

e Facenda, Pedro Solbes, quen apoia firmemente
a sinatura dos Acordos Interconfederais.

os asalariados galegos tíñanse que
conformar co 2% previsto de incremento salarial para non prexudicar,
disque, a produtividade.

A voltas co IPC
Ano tras ano os acordos cinxen
os incrementos salariais ao IPC previsto, que despois nunca acaba de
cadrar co real. De feito, desde que
se comezaron a asinar eses pactos
até o ano 2006, o IPC real medrou
nun 16,3%, mentres que segundo o
IPC previsto tería que medrar só un
10,3%. E esa diferenza entre o un
e o outro é unha das causa que, ao
final, provoca que os traballadores
perdan poder adquisitivo mentres
os prezos continúan á alza. Para a
CIG esta é, precisamente, a grande
falacia destes acordos.
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O catedrático de Economía da
Universidade de Santiago, Xavier
Vence, realizou hai dous anos un
traballo para a CIG que segue
plenamente vixente, no que se
demostra que o IPC oficial tamén
é enganoso. Para o seu cálculo téñense en conta uns 400 produtos
(entre os que están até as operacións de cirurxía estética) pero
a maioría dos traballadores e das
traballadoras consumen só unha
parte deles, precisamente polo seu
minguado poder adquisitivo. De
feito, segundo datos recentemente publicados, o prezo dos produtos que máis se adoitan consumir
medrou nun 30-31% .
Alén disto, no cálculo do IPC
o gran ausente é o prezo da vivenda, que non aparece recollido nos
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Cláusulas de
revisión salarial
CCOO, UGT e patronal,
conscientes do que supón
condicionar os incrementos salariais ao IPC previsto
presentan como alternativa
aínda outro engano máis: as
cláusulas de revisión salarial.
Estas cláusulas terían como
obxectivo corrixir os incrementos do IPC superiores á
previsión de partida. O que
ocorre é que en moitos convenios non se recollen estas
cláusulas e mesmo en aqueles
nos que si figuran son de moi
difícil aplicación.
Non podemos esquecer que
os índices de contratación
temporal están contra o 34%
e que un/ha traballador/a cun
contrato temporal non está
nas condicións contractuais
máis óptimas para esixir que
lle paguen os atrasos do convenio. É máis, pode ocorrer
que cando se produza esa revisión o/a traballador/a xa non
estea sequera a traballar para
a mesma empresa.

cálculos cando a realidade constata
que ten unha grande repercusión
no salario do conxunto da clase
traballadora.
Cóidase que a vivenda é un
investimento, non un gasto, sen
ter en conta que na nosa sociedade a súa adquisición non ten
esa finalidade. O grave é que co
incremento que sufriu a vivenda
e coas subas progresivas das hipotecas por mor do incremento do
Euribor nos últimos tempos, que
iso non apareza reflectido no IPC
é un mecanismo máis para provocar a perda de poder adquisitivo
dos traballadores/as.

A famosa ‘paz social’
Patronal e sindicatos estatais
apostan por un bo clima de entendemento de cara a garantir a ‘paz
social’, termo que lle gusta especialmente á clase empresarial. Paz
social que estaría garantida polo
compromiso asumido polas cúpulas dos sindicatos estatais de non

E se as dificultades son especiais cando o traballador ou
a traballadora está en condicións precarias, non é máis
doada a situación para moitos/
as traballadores/as con contrato indefinido. Máis cando desenvolven a súa actividade en
pequenas empresas onde dada
a relación co/a empresario/a
é especialmente complicado
esixir os atrasos do convenio
ou demandalo se non os acepta pagar.

abril 2007

tempo sindical

incluíren na negociación colectiva
ningunha demanda que non figure
no texto do acordo.
De facto, o que se aplica é a
máxima de impor á clase traballadora uns mínimos sen consultar
nin cos propios interesados/as –as
traballadoras e os traballadores- nin
coas súas propias bases sindicais,
porque xa está asinado de antemán
e ao seu nome. O resultado é a cada
vez maior desmobilización da clase
obreira e a garantía para a patronal
de que non se terá que enfrontar a
mobilizacións ou folgas tan pouco
agradábeis para a súa propia ‘paz
social’ e, sobre todo, para os seus
petos.
Fronte a esta concepción do
sindicalismo, a CIG aposta por
estabelecer uns principios de participación que permitan á clase traballadora incidir nos contidos dos
seus convenios colectivos. Unha
condición ‘sine qua non’ para posibilitar que se estabelezan melloras
cualitativas.
■

negociación colectiva

Mellorar os salarios, obxectivo
da CIG para a Negociación
Colectiva en 2007
Á vista da situación,
o principal obxectivo
que se marcou a CIG
para a Negociación
Colectiva neste
ano é mellorar os
salarios. Alén disto,
proponse reducir
a temporalidade,
mellorar as condicións
canto á saúde laboral
e reducir a xornada de
traballo. A inclusión de
políticas de xénero que
favorezan a inserción
da muller e que
garantan a igualdade
de condicións
completan a proposta.
Incremento salarial
O salario medio do ano 2006
en Galiza foi de 16.350 euros e
a inflación do 2,7%. En función
desta porcentaxe, o resultado da
inflación media “real” foi de 441
euros no ano, e esta sería a cantidade mínima de incremento nos
salarios para 2007 para garantirmos a capacidade adquisitiva das/
os traballadoras/es.

Xornada de traballo
A CIG propón non permitir
nos convenios sectoriais modelos de flexibilidade e reducirmos a

xornada en cantidades anuais ou
semanais. A xornada de 35 horas segue a ser un obxectivo para
dignificar o mundo do traballo e
semella máis accesíbel como conquista nos convenios de empresa;
nos convenios de sector a redución de xornada acádase de maneira máis efectiva en cómputo
anual. A CIG toma aquí como referencia dúas frontes de demanda:
primeiro unha redución anual de
24 horas e segundo, o obxectivo
das 170 horas semanais.

Marco Galego
O sindicalismo español ten
a súa fortaleza para desenvolver
unha práctica vertical e de pacto,
precisamente no marco globalizador. Por iso, a CIG aposta por
rachar cos convenios de Estado
e abrir un debate sobre a conveniencia de iniciar convenios de
empresa, porque xa se constatou
que naqueles negociados en Galiza as condicións canto a salarios,
xornada, dereitos de xénero e
participación da clase traballadora son mellores.

Saúde Laboral
Incluír nos convenios cláusulas
que incidan na prevención e que
redunden nunha maior protección
da saúde dos traballadores e das traballadoras é o obxectivo. Así recóllese desde a necesidade de incluír
en convenio Pólizas de Seguro que
indemnicen os traballadores e as
traballadoras con independencia

tempo sindical

Medidas contra
a precariedade
■ Incrementar a porcentaxe
de indefinidos por convenio para procurarmos elevar
a porcentaxe de indefinidos
en cantidades superiores ao
70%
■ Penalizar a eventualidade
en todas as formas de contratación ao fixarmos unha
indemnización a modo de
complemento persoal para
estas modalidades de contrato;
■ Crear bolsas de contratación temporal, sobre todo
para sectores de alta temporalidade como construción,
telemarketing, canteiras ou
sectores de servizos;
■ A excepción do contrato
temporal estará sometida
estritamente á causalidade relacionada con cubrir
as porcentaxes medias de
absentismo, excedencias,
reducións de xornada, xubilacións parciais ou vacacións;
■ Non autorizar, en ningún
caso, que figure en convenio a redución de dereitos
para os traballadores e traballadoras de nova incorporación.
■ Seguir a limitar a penetración das ETT.
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negociación colectiva
Medidas de acción positiva para
garantir a igualdade de xénero
A principal recomendación que se fai desde a
Secretaría da Muller para a negociación colectiva
é incorporarmos medidas de acción positiva para
garantir a igualdade entre mulleres e homes no acceso ao emprego, na formación, na promoción e nas
condicións de traballo.
Dende este principio xenérico proponse estabelecer sistemas obxectivos para os procesos
de selección, contratación, promoción e formación. “Os guións
das entrevistas de selección non
deben incluír preguntas que non
estean estritamente relacionadas cos requirimentos do posto
de traballo, como as relacionadas co estado civil,
número de fillos...” especifica Elvira Patiño, secretaria Confederal da Muller.
Sobre este asunto tamén se insiste en que os
anuncios de vacantes animen a candidatos de ambos
os sexos a se presentar para favorecer a selección de

das indemnizacións que se poidan
percibir como consecuencia de
sentenzas xudiciais até o estabelecemento de pluses de condicións de

mulleres sempre en condicións de igualdade naquelas ocupacións nas que estean subrepresentadas.
Tamén se propón controlar as esixencias constitutivas de discriminación indirecta, como aquelas
que limitan a muller ao ser quen asume as cargas
familiares: dispoñibilidade horaria absoluta; dispoñibilidade xeográfica; antigüidade ou asistencia a cursos de
formación –que se deben celebrar en horario de traballo-.
Canto ás retribucións a
CIG propón que se recolla de
forma expresa o principio de
igualdade retributiva e mesmo
se incorporan medidas sobre
tempo de traballo, redución de xornada, actuación
en casos de risco durante a preñez e o período de
lactación –para que se abone o 100% da base reguladora en caso de suspensión-; permisos retribuídos;
excedencias; vacacións e mesmo un modelo de plan
de igualdade para establecer na empresa.

traballo e redución de xornada das
persoas expostas en substitución
dos pluses de traballos tóxicos, penosos e perigosos.

A proposta complétase con medidas como a ampliación do crédito
horario e nomear delegadas/os de
prevención; incluír a figura do delegado/a territorial; crear comisións
provinciais ou de sector de prevención de riscos laborais ou participar
con dereito a veto na elección das
mutuas.

Persoal con discapacidade
O persoal con discapacidade
está a ser utilizado como man de
obra legalmente barata e prestada
polos enclaves laborais. Para a CIG
cómpre, polo tanto, integralos en
condicións normais. Ademais defenderase elevar a porcentaxes superiores a cota de reserva, que neste
momento está no 2% en empresas
maiores de 50 persoas, e no caso das
administracións públicas reclamar
o 10%.
■
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acción sindical
A CIG pon en marcha unha campaña
contra o papel das mutuas

A degradación da protección á
saúde por razóns económicas
e de produtividade
No canto de
atenderen as
necesidades dos
traballadores/as, as
Mutuas priorizan
os intereses
empresariais, co que
provocan un cada
vez maior deterioro
da calidade
asistencial. Por
iso, a CIG acordou
actuar contra estas
entidades para
recuperarmos o
dereito elemental
á protección e
impedir o uso de
recursos públicos en
contra dos intereses
dos traballadores e
das traballadoras.
Desde a súa creación no ano
1899 até hoxe, as mutuas foron ocupando parcelas de responsabilidade
na xestión da Seguridade Social e
tamén no ámbito da prevención,
ao representaren o empresariado,
responsábel único dos accidentes

de traballo e das enfermidades profesionais.
Dunha simple organización
patronal para afrontar colectivamente as súas responsabilidades,
hoxe baixo o epígrafe de “Entidade Colaboradora da Seguridade
Social” están a asumir responsabilidades que desde sempre foron
dereitos públicos incorporados
aos dereitos asistenciais e elementais dos traballadores e das
traballadoras.
Se xa era complicado que en
caso de accidente a Mutua cumprira coa finalidade de protección
da saúde, a día de hoxe, coa xestión
económica da continxencia común
e a posibilidade que ten a Mutua de
optar a constituírse como Servizo
de Prevención Alleo, a problemática para o/a traballador/a accidentado/a e para a clase traballadora en
xeral multiplícase.
Esta situación está a producir
un baixón estrepitoso na calidade
asistencial, tanto nos accidentes de
traballo e nas enfermidades profesionais como na xestión da enfermidade común co que se altera a
finalidade para a que foron creadas
en favor do actual criterio de produtividade.
Tal é así que a CIG constatou
que arredor dun 30% das baixas
médicas foron por recaídas provocadas, na súa meirande parte, por
altas aceleradas por estas entidades
“sen ánimo de lucro”.
■
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Actuar contra as mutuas
cando se detecten situacións
de incumprimento
A CIG vén de acordar a posta en marcha dunha campaña de
sensibilización social e de acción
sindical que se centrará fundamentalmente nos seguintes aspectos:
■ Afondar na participación nos
órganos de control e seguimento das Mutuas e reclamarmos o
acceso da CIG ás que operan en
Galiza.
■ Reclamar na negociación colectiva “previo acordo” para escoller
Mutua e limitar o seu acceso á
xestión da continxencia común.
■ Participación dos traballadores/
as na xestión do acordo que subscribira a empresa cunha mutua
co establecemento de convenios
de actuación.
■ Reclamar da Inspección Médica
informes da situación das Mutuas
que operan en Galiza: número de
profesionais, cualificación, instalacións...
■ Dotar a todos os delegados/as de
prevención dunha ficha de traballo onde conste toda a información necesaria para que a súa
participación sindical relacionada coas mutuas sexa eficaz.
■ Apoiar con acción sindical externa os delegados/as de prevención
das empresas onde se detecten
situacións de incumprimento.
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acción sindical
10 de marzo

Sindicalismo galego:
convenios e
salarios dignos
A CIG conmemorou
este ano o Día
da Clase Obreira
Galega cunha
manifestación en
Ferrol e un gran
acto o 9 de marzo
en Compostela, no
que se fixo entrega
do Premio do «Día
da Clase Obreira
Galega».
Dous lemas encabezaron a marcha de Ferrol «Sindicalismo galego:
convenios e salarios dignos» e «Galiza nación, autodeterminación».
Dous lemas con dúas mensaxes que
para a CIG teñen unha clara relación entre si. No primeiro caso, incídese en que, para conseguir convenios e salarios dignos, é imprescindíbel o sindicalismo galego, ou o
que é o mesmo, o sindicalismo que
representa e desenvolve a CIG.
O sindicalismo nacionalista
é diametralmente oposto ao que
representan as centrais estatais
CCOO e UGT, baseado nunha
política de pacto permanente que
deixa sen capacidade de participación ás traballadoras e traballadores
en materia de negociación colectiva. O lema «Galiza nación, autodeterminación» reitera a necesidade
de vincular o 10 de marzo coa loita
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pola soberanía nacional, que sempre estivo unida, no noso país e
desde o sindicalismo nacionalista,
á conmemoración dos feitos ocorridos este mesmo día do ano 1972.

O Premio do Día da Clase
Obreira Galega, que
se entregaba por vez
primeira este ano, recaeu
nos traballadores
do sector do Metal de
Pontevedra.
Premio do «Día da Clase
Obreira Galega»
A CIG organizou o 9 de marzo un xantar de confraternidade
no que se fixo entrega do premio
«Día da Clase Obreira Galega». O
obxectivo deste acto foi aproveitar

tempo sindical

a significativa data do 10 de marzo
para honrar os traballadores e traballadoras que tomaron parte no
conflito laboral de maior relevancia durante o ano anterior. Á gala,
organizada no Palacio de Congresos
de Santiago, acudiron 170 persoas,
entre representantes dos diferentes
órganos da CIG e de máis de 20 organizacións convidadas.
Suso Seixo, secretario xeral da
CIG foi o encargado de entregar o
Premio do Día da Clase Obreira
Galega, que nesta ocasión recaeu
nos traballadores do sector do Metal da provincia de Pontevedra.
A respecto dos galardoados,
Seixo salientou o seu papel como
referente na actividade sindical,
non só no seu sector ou na provincia de Pontevedra, senón mesmo de
todo o sindicalismo nacionalista e
«sintetiza o modelo sindical que de-
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Suso Seixo: “A loita do Metal de
Pontevedra sintetiza o modelo sindical
que defende a CIG. Un modelo no que os
protagonistas son os propios traballadores
e non as cúpulas dirixidas desde Madrid”.
Xesús López Pintos: “Sen contar
coa clase traballadora non se pode
conseguir a soberanía do noso país.
Somos a maioría e, polo tanto, esiximos
a autodeterminación do pobo galego
para a mellora da clase traballadora”

fende a CIG. Un modelo no que os
protagonistas son os propios traballadores e non as cúpulas dirixidas
desde Madrid».
Ademais, destacou o seu compromiso, o seu carácter combativo,
a súa capacidade de organización e
a súa solidariedade. Alén diso, subliñou especialmente que a maioría
destes traballadores son xente moi
nova que padece especialmente a
precariedade laboral.
De feito, foi precisamente esa
situación de precariedade a que
moveu aos traballadores a demandar non só melloras económicas
senón tamén medidas concretas
para loitar contra esa situación.
Obxectivo que foi acadado grazas
ás súas mobilizacións.

Un acto con futuro
Suso Seixo explicou as razóns
que levaron á CIG a organizar este
evento por vez primeira. Entre
outras sinalou que é preciso que
os premios adquiran unha maior
proxección pública de cara ao futuro. «É premiar á clase traballadora como piar fundamental da
sociedade na loita pola liberdade,
pola democracia e pola soberanía
dos pobos», matizou.
Polo que respecta á consolidación da CIG como referente para
os traballadores e traballadoras, sinalou que a central se marca como
obxectivo converterse a principios
do ano que vén na segunda forza
sindical de Galiza, canto a representación, agora que xa conseguiu
ser a primeira canto a afiliación.
No xantar do 9 de marzo tamén
obtiveron mencións especiais homes e mulleres que destacaron ao
longo da súa vida na defensa da
clase traballadora. Este é o caso de
Agustín Malvido, Ricardo Domínguez (Pancho), Andrés Fernández e
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Felisa García Castro. A título póstumo foron recoñecidos Xenoveva
Ferreiro, Manolo Grueiro, Eladio
Pérez, Francisco Allegue Tenreiro,
Ismael Otero «Clavelitos» e Silo
Castro.

«Amador e Daniel, a
loita continua»
Mil persoas marcharon o 10 de
marzo por Ferrol na manifestación
organizada pola CIG no Día da Clase Obreira Galega. Os actos comezaron no Inferniño cunha ofrenda
floral perante a estatua dedicada a
Amador Rei e Daniel Niebla. A
manifestación partiu deste mesmo
lugar e rematou no Cantón, onde o
secretario comarcal da CIG, Xesús
Anxo López Pintos, e o secretario
xeral, Suso Seixo, pronunciaron
os discursos políticos. A consecución do marco galego de relacións
laborais e o dereito irrenunciábel á
autodeterminación nacional foron
os eixes fundamentais das súas intervencións.
López Pintos lembrou no seu
discurso os efectos devastadores
na comarca das chamadas reconversións do naval, posto que hai
35 anos traballaban no sector en
Ferrolterra 12.000 persoas e agora
pouco menos dun terzo desta cantidade. «Os responsábeis teñen nomes e apelidos: PP e PSOE, ademais
dos cómplices: CCOO e UGT».
O secretario comarcal apelou a
permanencia de Astano no sector
público e engadiu que, no suposto
de que non fose posíbel construír
embarcacións dentro do sector público, o privado só sería aceptado
pola CIG sempre que houber participación pública.
O secretario comarcal de Ferrol lembrou que a CIG é o sindicato maioritario na bisbarra,
canto a representación e afilia-
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2

ción, polo que fixo un chamado
para «non fallar aos traballadores
e traballadoras». «Sen contar coa
clase traballadora -proseguiu López Pintos- non se pode conseguir
a soberanía do noso país. Somos
a maioría e, polo tanto, esiximos
a autodeterminación do pobo galego para a mellora da clase traballadora».
Pola súa banda, o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, denunciou
«a grande cantidade de recursos públicos destinados ás bonificacións á
patronal», materializadas nas subvencións á contratación e outro
tipo de incentivos. Reprobou, ao
mesmo tempo, os pactos de moderación salarial que asinaron en Madrid os sindicatos españois UGT e
CCOO. «Estes pactos condenan á
clase traballadora galega a que siga

3

perdendo poder adquisitivo», subliñou Seixo.
O secretario xeral da CIG incidiu na campaña lanzada polo
sindicato en favor de convenios
galegos e de salarios dignos.
«Mentres non se fixen os incrementos salariais no noso país e
isto dependa do que asinen as
cúpulas sindicais en Madrid, as
traballadoras e os traballadores
galegos estamos condenados a
ter uns salarios de miseria. É necesario un sindicalismo galego
e que nos consolidemos como a
segunda forza sindical. Esta é a
única garantía para que a clase
galega poida decidir o que quere», apuntou Seixo. O secretario
xeral remarcou a necesidade de
que o nacionalismo non só sexa
maioritario no mundo do traba-

❶ Na Coruña, un centenar de delegadas
e delegados participaron na asemblea,
na que estivo Elvira
Patiño, secretaria
confederal de Muller
e Servizos Sociais.
Logo celebrouse unha
concentración diante
da clínica do doutor
José Ángel Bayo de
Enrique en denuncia
da situación de acoso
laboral dunha traballadora do centro.
❷ Na comarca de Lugo
celebrouse unha asemblea xa o día 7 de marzo na que participou
ademais o secretario
confederal de Negociación Colectiva,
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Antolín Alcántara.
Posteriormente os
delegados e delegadas
concentráronse diante das dependencias
da Confederación de
Empresarios de Lugo.
❸ Na Mariña e Ferrol a
CIG repartiu boletíns
sindicais nas empresas
e informou aos traballadores e traballadoras da campaña do 10
de Marzo deste ano,
centrada na negociación colectiva e en
denuncia dos Acordos
Interconfederais de
Negociación Colectiva. Foto: cabeceira
da manifestación de
Ferrol o Día da Clase
Obreira Galega

- 15 llo, senón tamén na política e nos
movementos sociais, para «avanzar cara unha Galiza soberana»
e con capacidade de decisión
propia. Os discursos remataron
co canto da Internacional de do
Himno nacional.

Xornada festiva
Mais esta xornada tamén tivo
reservada unha importante parte lúdica e de confraternización.
Após aos discursos, o Cantón ferrolán acolleu un xantar popular.
A música chegou pola tarde. O
primeiro grupo en subir ao escenario foi A Quenlla, que deleitou
aos presentes co seu repertorio
variado de música tradicional.
Posteriormente, Os tres trebóns
fixeron un repaso de coñecidos
temas de bandas xa desaparecidas

❹ En Compostela, tras da
asemblea celebrouse
unha concentración,
na que participou o secretario xeral da CIG,
Suso Seixo, diante do
concello de Santiago
en apoio ás traballadoras dos servizos de
limpeza municipais,
en folga a esas alturas,
desde había 38 días.
❺ Pontevedra conmemorou esta data cunha concentración de
preto de 100 delegados e delegadas lembrando que “a loita
continúa”, en relación ao 10 de Marzo e
insistindo na necesidade da participación
activa das mulleres

como Os Diplomáticos de Montealto ou os Papaqueixos. E os
ritmos xamaicanos chegaron da
man dos coruñeses Dandy Fever,
que fixeron bailar ao público ao
son de ska e rocksteady.

4

Asembleas e mobilizacións
da CIG o 8 de Marzo
en toda Galiza
A CIG celebrou actos en todo
o país o Día da Muller Traballadora e como preludio do Día da
Clase Obreira Galega. Vigo acolleu o acto máis numeroso, cunha
grande asemblea e unha manifestación na que participaron máis
de 500 persoas. O resto das comarcas conmemoraron esta data
tamén con asembleas, concentracións e repartos de panfletos nas
propias asembleas.
■

5

para transformar a
situación coa que se
enfrontan no seo das
empresas.
❻ Tras dunha numerosa
asemblea que tivo lugar nos Capuchinos, a
CIG de Vigo celebrou
unha manifestación de
máis de 500 persoas na
que se conmemoraban
as dúas datas: o 10 de
Marzo e o 8 de Marzo.
Encabezando a marcha, a Secretaría da
Muller levaba por lema
“Combater a precariedade, coa negociación
colectiva”. Na segunda, centrada no Día da
Clase Obreira Galega,
“Convenios en Galiza,
Salarios Dignos”.

6
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A CIG considera que o Acordo Galego
polo Emprego non garante un cambio
real nas políticas de emprego
O 5 de febreiro
deste ano, CCOO,
UGT, patronal e
Xunta de Galiza
asinaban, nun
grande acto
institucional,
o chamado
“Acordo galego
polo Emprego”.
O presidente da
Xunta alcumada
o acto como
“fito histórico”.
Pola súa banda a
CIG facía pública
a súa posición
a respecto do
mesmo afirmando
que se trata dun
“miniacordo”.
«Non contempla en sentido
amplo o emprego, non estabelece
as bases para a creación de emprego estábel e non garante que se
remate co proceso de emigración
constante de traballadoras e traballadores galegos nin o regreso dos
que xa marcharon», explicaba no
seu momento o Secretario Xeral da
CIG, Suso Seixo.
Neste sentido a CIG considera que unha das principais eivas
deste Acordo é que non concibe
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a creación de emprego como resultado da planificación e posta en
marcha dun modelo estratéxico de
desenvolvemento económico do
noso país. “As actuacións recollidas limítanse a políticas activas e a
materias de política institucional”,
explica Seixo.
Tal é así que as grandes ausentes
son as políticas dirixidas a favorecer
os sectores produtivos, as políticas
de infraestruturas e de cohesión territorial, o emprego público e a economía social. Tampouco recolle,
obviamente, as partidas económicas necesarias para desenvolvelas.
O Secretario Xeral da CIG salienta que as políticas dirixidas a
incentivar a creación de emprego
limítanse a axudas ás empresas.
“Subvencións que complementan
as que xa existen a nivel estatal”. A
CIG ten denunciado en numerosas ocasións estas prácticas porque
desde a súa posta en marcha non
propiciaron unha redución da precariedade nin da temporalidade.
Algúns dos aspectos máis desenvolvidos do Acordo refírense
a materias como a participación
institucional. Apróbase o borrador para pór en marcha a reforma
do Consello galego de Relacións
Laborais. “Unha reforma que xa
estaba consensuada entre as organizacións sindicais e a patronal, que
o PP nunca quixo levar adiante”.
A CIG considera que se aprecia algunha mellora no que respecta ao Servizo Público de Emprego e tamén no que se refire á
Formación Profesional. Porén, o
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acordo en materia de negociación
colectiva “non implica” segundo
Seixo, “máis que unha simple declaración de intencións”.
Os acordos máis concretos, acadados mentres a CIG aínda formaba parte das mesas son os referidos
á creación do Instituto Galego de
Saúde Laboral e o plano Estratéxico
de Prevención.
■

Abandono das Mesas
A CIG acordou, no Consello
Confederal do 13 de novembro, falar cos distintos membros das mesas de negociación,
para mudar a metodoloxía de
traballo e urxir á administración para que presentara un
borrador de cara a emprender
un debate sobre propostas
concretas. Nesa mesma xuntanza propúñase abandonar
as mesas se non se producían
avances concretos.
O 29 de novembro, se que
eses avances se tiveran
producido, coas mesas
convertidas en xuntanzas de
diálogo permanente entre a
administración, sindicatos e
patronal a onde se levaban
todo tipo de acordos sen unha
mínima periodización dos
mesmos, a CIG anunciaba
o abandono definitivo das
mesas de diálogo.
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A CIG- Saúde esixe unha carreira
profesional non discriminatoria
para todo o persoal do Sergas
Os traballadores/as
do Sergas levan
saíndo á rúa desde hai meses en
demanda dunha
carreira profesional
digna e non discriminatoria. Protagonizaron continuas
manifestacións,
concentracións e
peches nos hospitais. Os grupos
máis damnificados
polas diferentes
propostas do Sergas
de acceso aos graos
de carreira son os
“B non sanitario”,
“C”, “D” e “E”, que
representan a máis
do 60% dos empregados/as do Servizo
Galego de Saúde.
Trátase do persoal
administrativo,
dos/as auxiliares de
enfermaría, dos/as
técnicos de FP, dos
celadores/as, dos/as
pinches, etc.

As negociacións entre a Plataforma Sindical, na que a CIG está
a participar activamente, e o Sergas achegáronse algo nas últimas
datas mais as posturas aínda están
distantes e non houbo acordo.
Para a CIG-Saúde cómpre mellorar as retribucións ao persoal,
reducir os anos para acceder a
cada grao e conceder un mellor
tratamento para a promoción interna.
A central nacionalista segue
a propor, para todos os grupos e
categorías, os seguintes anos para
acceder a cada grao: 5 – 12 – 19
– 25. Na actualidade constátase
un profundo agravio comparativo entre os diferentes grupos non
sanitarios e o persoal facultativo,
posto que os primeiros deben
cumprir máis anos de servizo para
acceder a cada grao.
No tocante ao persoal funcionario, laboral e interino, a CIGSaúde segue a defender o dereito
do todo o persoal que realiza as
mesmas funcións ao acceso á carreira profesional, independentemente do seu tipo de vinculación
xurídica.
Canto á promoción interna, a
CIG propón que cando un traballador/a do Sergas acceda a unha
categoría profesional superior se lle
conserven o grao que tiña consolidado e mais antigüidade.
■
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A outra faciana do téxtil galego
En moitas ocasións
os analistas
económicos
refírense ao
denominado
milagre Inditex
como paradigma
da Galiza
emprendedora e
de futuro. Outros
falan abertamente
da industria téxtil
nacional como
unha das principais
potencialidades
da Galiza e se
vanglorian da
presenza de
firmas galegas nas
pasarelas de moda
de Madrid ou
Barcelona.
abril 2007

Porén detrás de toda esta pompa
e louvanza agóchase unha realidade
laboral caracterizada pola precariedade, pola explotación ou pola persecución sindical que sofre acotío
o persoal do sector, conformado
maioritariamente por mulleres que
traballan para as subcontratas das
grandes compañías.
O día a día das traballadoras e
traballadores dos talleres auxiliares
contrasta cos datos de exportacións
que sitúa a Galiza como a segunda
comunidade que máis téxtil exporta do Estado. Hai probas e exemplos
de que a ameaza da deslocalización
é escusa en moitas ocasións para
manter situacións de abuso incomprensíbeis e non está claro que a
competencia asiática ou doutras
zonas sexa sempre a explicación
do peche ou traslado, senón máis
ben a vontade de acumulación de
beneficios do empresariado do rendíbel téxtil galego.
A liberalización das exportacións entre os estados da Organización Mundial de Comercio (OMC)
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está a marcar nos últimos dous anos
a evolución do sector. A apertura
do mercado presenta oportunidades e ameazas para as grandes empresas, pero só inconvenientes para
os talleres auxiliares. Os xigantes
da moda galega están a externalizar
boa parte da súa produción. Este beneficio non repercute na figura do
taller auxiliar, que ten que cargar co
morto das cifras da competencia e
que convive coa ameaza do peche
constantemente, e que mantén as
súas traballadoras nunha incerteza
vital insostíbel.
As fábricas optaron por dúas
estratexias: externalizaren a produción e manteren certos departamentos no país de orixe; ou ben
especializárense noutro tipo de
produto que requira un proceso
máis traballoso de confección e
persoal máis cualificado (acontece coa lencería). Logo, as vías son
a deslocalización ou a especialización en produtos de calidade.
Nas bisbarras de Ourense, Pontevedra (localizado o maior foco do
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A fórmula
segreda da
milagre Inditex

traballo na Estrada) e Vigo viron
pechar moitos destes talleres de
produción en serie pola externalización da produción.

Unha chea de irregularidades
Esta problemática vai unida
tamén ás irregularidades nas contratacións. "Realizan contratos
por once meses para así non ter
que pagar as vacacións" comenta Luciano Villar, secretario comarcal do téxtil da CIG en Vigo.
Tamén é habitual seguir o convenio para exixir xornadas de dez
horas durante varios meses para
responder a picos de produción.
Porén, "en moitos casos despídese a traballadora antes de que
poida gozar doutros tantos meses
cunha xornada de só seis horas"
sinala Villar, que recoñece “que
se parte da base dun convenio
moi modesto, que recolle practicamente o que di o Estatuto do
Traballador”.

Deslocalización
O fenómeno da deslocalización
está a marcar o sector nos últimos
anos. Estanse a perder moitos postos na Galiza polo traslado da produción cara outros países na procura de man de obra máis barata,
como China, Marrocos, México ou
Portugal.
«Case todas as grandes firmas

teñen montadas sociedades paralelas para ter unha maior facilidade
para acometer as reducións de persoal», di a responsábel do téxtil de
CIG-A Coruña. «Primeiro, porque
o custe social é menor, pois deste
xeito a imaxe pública da firma principal non resulta danada; segundo,
porque a contratación nestas sociedades paralelas é eventual, co cal a
redución de planteis nunca figura
oficialmente como despedimentos».
«Non podemos esquecer a
cantidade de postos de traballo
dos talleres que operan para Inditex nas comarcas galegas: 1.800
en Bergantiños ou 400 na Costa
da Morte. Polo tanto, desde o momento en que o grupo desvía a súa
produción cara outros países, estes
talleres vense obrigados ao peche
definitivo».

A situación de Ourense
Outro dos puntos claves na
industria do téxtil está na outra
comarca do sur de Galiza, a de
Ourense, na que tamén os datos
son preocupantes. A problemática
sitúase de novo nas empresas auxiliares, que traballan para as empresas matrices, e a maioría delas están
a pechar, alegando que se encareceron moito os custos e que non
hai traballo nesas condicións. De
feito, en cinco anos na comarca de
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A maior parte dos talleres
textis da comarca de A Coruña realizan encargos para
o Grupo Inditex aínda que,
en menor medida, tamén os
fan para Caramelo ou Alba
Conde. “Os talleres adoitan
ser pequenos locais, nos que
traballan entre 20 e 40 mulleres, sen espazos reservados para mudárense ou para
descansar”, explica Dolores
Martínez Castelo, responsábel
comarcal do sector de Téxtil
da CIG de A Coruña.
A eventualidade é constante no sector, onde abundan
os chamados “contratos de
campaña”. Malia que unha
operaria leve anos traballando para un destes talleres, só se
lle computa a antigüidade do
último contrato. As empregadas adoitan recibir salarios
inferiores á cantidade que estabelece a nómina e, cada vez
que hai unha baixa, sonlles
rescindidos os contratos.
Martínez Castelo asegura que a
responsabilidade tamén recae
nas empresas principais, “que
manteñen unha aparencia social de normalidade e que afirman cumprir coa lexislación
laboral”. “Sabemos que son
coñecedoras destas irregularidades – prosegue - mais non
son quen de impedilas”. As
grandes firmas aseguran que
fan as súas inspeccións nos
talleres, “mais curiosamente
din que todo está correcto”,
sinala a responsábel coruñesa
de Téxtil da CIG.
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A realidade laboral
caracterízase pola
precariedade, pola
explotación ou pola
persecución sindical que
sofre acotío o persoal do
sector.

Dolores Martínez Castelo:
“Case todas as grandes
firmas teñen montadas
sociedades paralelas para
ter unha maior facilidade
para acometer as reducións
de persoal”

Ourense perdéronse 200 traballos.
Na precaria situación industrial de
Ourense hai que salientar que máis
de 3.000 traballadoras (na súa inmensa maioría mulleres) pertencen
ao ramo do téxtil, só na fabricación
e produción.
Esa é unha parte da realidade
na comarca de Ourense, sinala o
responsábel do téxtil, Pablo Manzano, máis tamén hai unha parte
moito máis luminosa que reflicte
Adolfo Domínguez e Aloia textil
que cada vez teñen máis beneficios.
O problema polo tanto sitúase nas
pequenas e medianas empresas,
talleres aos que ás matrices xa non
lles envían traballo. “Estas auxiliares non xustifican beneficios, polo
que se dan numerosos expedientes
de regulación de emprego. A cada

pouco ameazan con marchar, reciben moita subvención mais nos
últimos tempos estamos a ver como
ao final acaban por fechar”. Manzano remata engadindo que “até o
de agora as administracións atenderon con indiferenza á situación
no sector, nun discurso baseado en
axudas e subvencións, obviando os
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debates máis estruturais que sería
preciso visibilizar desde unha perspectiva nacional”.

Persecución sindical:
Chiquiplancha S.L.
Chiquiplancha S.L., taller de
confección de Oseiro (Arteixo),
despediu dúas traballadoras afiliadas á CIG, logo da celebración
das eleccións sindicais a finais de
decembro de 2006. Á parte da
represión sindical, o taller foi denunciado pola CIG na Inspección
de Traballo e no Xulgado do Social para demandarlle as cantidades
pendentes ás traballadoras desde
2006. Chiquiplancha realiza encargos para a empresa téxtil Choolet,
filial do grupo Inditex. Fronte esta
situación, as traballadoras mantiveron varias folgas semanais ao longo
do mes de xaneiro.
Os feitos comezaron cando a
empresa Chiquiplancha S.L. recibiu o aviso da CIG de convocatoria de eleccións sindicais para o
día 22 de decembro do ano pasado.
O empresario coaccionou as oito
operarias que traballan no taller
para que rexeitasen a celebración
das votacións, que era a primeira
vez que se realizaban e onde a única candidatura presentada era a da
CIG. De non aceptar a chantaxe
do patrón, este ameazou con despedilas.
Porén, as empregadas negáronse, o proceso electoral seguiu o seu
curso e as eleccións producíronse
o 22 de decembro. Catro días máis
tarde e xa en período vacacional,
dúas das operarias reciben un burofax da empresa no que se lles comunica o seu despedimento, alegando
problemas económicos da sociedade e indemnizándoas con 20 días de
salario por ano traballado.
Á CIG cónstalle que non existe
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ningún tipo de informe económico
que sosteña a falta de viabilidade da
empresa. Esta causa aducida polo
responsábel de Chiquiplancha S.L.
“non deixa de ser unha desculpa
para encubrir un claro exemplo de
persecución sindical e de conculcación dos dereitos fundamentais
das traballadoras”, apuntan desde
a CIG-Téxtil de A Coruña.
Mari Carmen Martínez, delegada sindical da CIG en Chiquiplancha S.L., explica que os despedimentos das dúas compañeiros
estiveron “perfectamente planificados” desde que a central nacionalista comunicou a celebración
de eleccións sindicais. O patrón,
chamado Francisco Ibar e máis
coñecido en Arteixo como Paco o
catalán, mesmo tentou obrigar as
empregadas a asinar un documento
para que desistisen na realización
das eleccións. Elas negáronse e, aos
poucos días, dúas das empregadas
foron despedidas.
O taller de Chiquiplancha é
un garaxe onde, durante a noite,
o propietario garda os seus propios
coches. O local ten moi mala ventilación, as operarias carecen dun
lugar onde cambiarse e tampouco
dispoñen de escaniños para gardar
a roupa de rúa. Os abusos do patrón
chegan até o extremo de ter que
facerlle as operarias a súa coada e
mais a de toda a familia.
Pese a que a CIG puxo en coñecemento de Choolet estes feitos,
a filial de Inditex ignora sistematicamente estas irregularidades. A
CIG ten sospeitas de que o Grupo
Inditex está a apoiar economica e
xuridicamente a Chiquiplancha.

mento de cinco traballadoras que
xa non eran as primeiras, porque
queren trasladar este taller, desfacerse del e vencellalo a outra
empresa. Queren desfacerse deste
persoal, facendo máis contratos
que reciben moitas subvencións,
e ao mesmo tempo trasladarse a
un novo centro a Valadares, que
lle sairía case gratuíto polas novas contratacións e por facer estas
contratacións a mulleres. Todos
os contratos que facían eran contratos eventuais, cambiaban de
empresa, e recibían as subvencións”.
En canto ás retribucións salariais explícanos Ana Costa que “o
salario é nada, nin 600 euros. Eles
fan contratos de formación cando
non hai ningún tipo de formación e
asínanse este tipo de contratos, algo
moi normal neste sector”.
Despois de varias xornadas de
folga, a ocupación das instalacións

por parte destas despedidas, os
despedimentos foron declarados
improcedentes nunha sentenza
xudicial que saíu á luz no mes de
febreiro. A empresa non probou o
suposto baixo rendemento das traballadoras, pero si quedou probada
a contratación fraudulenta destas,
así como a subrogación das distintas empresas que forman parte
de Selmark. As traballadoras que
continúan a exercer o seu labor
nesta empresa están a sufrir na actualidade represión e intimidacións
no plano laboral. Así, desde que as
traballadoras se mobilizaron por
este conflito teñen sufrido fortes
represalias e intimidacións, que se
concretan en cuestións tan graves
como non recibir o seu salario ou ter
que traballar en condicións térmicas moi adversas durante todo este
frío inverno. Ainda así, a organización e a mobilización entre elas
continúa a tecerse.
■

Folga de Selmark, experiencia
de loita das mulleres
O conflito de Selmark xurdía
a finais do 2006 “polo despedi-
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Lei Orgánica de Igualdade
entre Mulleres e Homes
A Secretaría
Confederal
da Muller da
Confederación
Intersindical Galega
salienta o carácter
transversal da
Lei Orgánica de
Igualdade entre
Mulleres e Homes
do Estado español,
que outorga máis
efectividade en
diversas ordes:
dereitos civís,
políticos e sociais.
Porén, considera
que é insuficiente
nalgúns aspectos.
■ Elvira Patiño Ogea
Secretaria Confederal
da Muller

A Lei transpón varias directivas
europeas sobre igualdade no ámbito
laboral e a loita contra a discriminación e o acoso sexual e reforma
máis de 19 normas no ámbito do
acceso ao emprego público ou as
prestacións da Seguridade Social.

Medidas de igualdade
Como novidade recolle a participación equilibrada de homes
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e mulleres nas listas electorais asi
como medidas de acción positivas,
implantación de linguaxe non
sexista.
A Lei tamén aborda os tratos
desfavorábeis relacionados coa
preñez ou a maternidade que poidan darse nos traballos, e impulsa
que as grandes empresas abran os
seus Consellos de Administración
á participación de mulleres ás gran-

O traballador ou
traballadora terá dereito
a adoptar a duración e
distribución da xornada
de traballo para facer
efectiva a conciliación nos
termos que se estabelezan
na negociación colectiva.
des compañías a incorporar un 40%
de mulleres nos Consellos de Administración nun prazo de 8 anos,
alén de obrigar ás empresas de máis
de 250 traballadores/as a introducir
na negociación colectiva plans de
igualdade

Medidas de conciliación
da vida laboral e familiar
Recolle o dereito a reducir a
xornada entre un oitavo e a metade por coidado de menores de oito
anos, e, no caso de partos prematuros, o permiso de maternidade
iniciarase a partir de que a crianza
saia do hospital.
Xunto a iso di que o traballa-
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dor ou traballadora terá dereito a
adoptar a duración e distribución
da xornada de traballo para facer
efectiva a conciliación nos termos
que se estabelezan na negociación
colectiva ou o acordo a que chegue
co empresario, respectando, se é o
caso, o previsto na negociación.
Recolle o dereito de poder acumular o permiso de lactación en
xornadas completas nos termos
previstos na negociación colectiva
e tamén recolle o dereito de desfrutar as vacacións en data distinta
a incapacidade temporal (preñez,
parto, maternidade/paternidade ou
lactación) ao finalizar o período de
suspensión, aínda que terminase o
ano natural ao que correspondan.

Permiso de paternidade
Aínda que a medida máis rechamante é o permiso de paternidade
de 13 días, esta non é dabondo para
que os homes exerzan de feito os
devanditos dereitos, aínda que hai
que recoñecer que a filosofía inspiradora do anteproxecto supón
un cambio cualitativo substancial
respecto da Lei 39/1999, do 5 de
novembro, de promoción da conciliación da vida laboral e familiar.
A suspensión deses 13 días
ininterrompidos son ampliábeis
no suposto de parto, adopción ou
acollemento múltiples en dous días
máis por cada fillo/a a partir do 2º.
Esta suspensión é independente do
desfrute compartido dos períodos
de descanso por maternidade. Alén
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diso, pode desfrutarse en réxime de
xornada completa ou parcial dun
mínimo do 50% previo acordo entre o traballador e o empresario.
Quen exerza este dereito poderá
facelo durante o período comprendido desde a finalización do permiso legal ou convencionalmente
por nacemento de fillo/a (2 días)
ou desde a resolución xudicial pola
que se constitúe a adopción ou a
decisión administrativa ou xudicial
do acollemento, ate que finalice a
suspensión do contrato por maternidade ou inmediatamente despois
da finalización da dita suspensión

Seguridade Social
A Seguridade Social segue a ser
unha das deficiencias máis evidentes canto á atención de menores e
maiores. Canto ás persoas maiores
cabe esperar que as novas oferecidas pola futura lei de dependencia
sexan eficaces, pero no que atinxe

ao problema do coidado de menores
segue a ser unha materia pendente,
ao igual que as prestacións familiares, que son inexistentes.
Recoñece bonificacións a traballadoras autónomas; exencións
á Seguridade Social e o subsidio de
maternidade para as menores de 21,
aínda que non cotizaran.

Aínda que a medida máis
rechamante é o permiso de
paternidade de 13 días, esta
non é dabondo para que os
homes exerzan de feito os
devanditos dereitos.

Comités de Empresa
Abondosos temas remiten á
negociación colectiva, o que implica o risco de que a efectividade
da lei quede en entredito, ante a
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imposibilidade de que dúas partes
contrarias, como a patronal e os
sindicatos, pacten nas mesas negociadoras todas aquelas cuestións
que a lei lles remite.
Ben é certo que a remisión e a
obriga de negociar determinadas
materias respecto da existencia de
non discriminación e na procura da
igualdade, debe producir que as partes negociadoras non poidan agachar as eivas existentes nas empresas e sectores en termos de igualdade. Recoñecese expresamente aos
Comités de Empresa competencias
en materia de igualdade
Os temas de xénero gañan
cualitativa e cuantitativamente centralidade nos contidos dos
convenios e mesmo a marcha dos
acontecementos vai xerar, inevitabelmente, unha maior implicación
das traballadoras nas relacións laborais e na negociación colectiva.
Cómpre non esquecer, neste tema,
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Premio á Igualdade de Xénero
A secretaría da Muller da CIG entregou o pasado 9
demarzo, o premio á Igualdade de Xénero. As galardoadas nesta primeira edición foron as traballadoras
da empresa téxtil Mafecco. Tamén recibiron unha
mención especial “8 de Marzo” as traballadoras da
empresa “KAMAY” pola súa loita en defensa do
posto de traballo e dun emprego estable.
Elvira Patiño, secretaria confederal de Muller e
Servizos Sociais da CIG, foi a encargada de entregar o premio subliñando que “Nunca se dera unha
loita no téxtil da comarca de A Coruña como a
das traballadoras de Mafecco”. As mobilizacións
e actos de protesta destas operarias impediron que
a empresa despedise a 70 compañeiras por medio
dun expediente de regulación de emprego, que finalmente desestimou a Consellaría de Traballo, en
boa medida, grazas á súa loita.

que por primeira vez a lei lles recoñece expresamente aos Comités de
Empresa competencias en tema de
igualdade por mor de xénero.
En definitiva, desde a Secretaría
Confedral da Muller da Confederación Intersindical Galega, e a pesar das insuficiencias que contén a
Lei, avalíase que a súa aplicación no
ámbito laboral constitúe un avanzo
importante na busca de igualdade
entre homes e mulleres.

Plans de igualdade
nas empresas
Na negociación dos convenios
colectivos existirá o deber de negociar medidas dirixidas a promover
a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no
ámbito laboral, ou se é o caso, plans
de igualdade.
Os plans de igualdade das empresas son definidos como un conxun-
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O premio, entregado
con motivo da conmemoración do 8 de
marzo, Día da Muller
Traballadora, coincidiu coa celebración
do acto de entrega
do premio “Día da
Clase Obreira Galega”. Unha gala á
que asistiron arredor
de 170 persoas entre
as que había unha
ampla representación política, social
e cultural do ámbito
nacionalista..

to ordenado de medidas, adoptadas
despois de realizar unha diagnose
de situación, tendentes a alcanzar
na empresa a igualdade de trato e
de oportunidades entre mulleres e
homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo. Fixarán os
concretos obxectivos de igualdade
a alcanzar, as estratexias e prácticas
a adoptar para a seu consecución,
así como o estabelecemento de
sistemas eficaces de seguimento e
avaliación dos obxectivos fixados.
Poderán contemplar, entre
outras, as materias de acceso ao
emprego, clasificación profesional, promoción e formación, retribucións, ordenación do tempo
de traballo para favorecer, en
termos de igualdade entre mulleres e homes, a conciliación da
vida laboral, persoal e familiar,
e a prevención do acoso sexual
e do acoso por razón de sexo.
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Ademais, incluirán a totalidade
dunha empresa, sen prexuízo do
estabelecemento de accións especiais adecuadas respecto a determinados centros de traballo.

Empresas obrigadas
a desenvolvelos:
■ As empresas de máis de 250 traballadores/as.
■ As empresas de menos de 250
traballadores/as cando estean
acollidas a un convenio colectivo sectorial que así o estabeleza.
■ As empresas afectadas por un
procedemento sancionador,
cando a autoridade laboral acordase a substitución das sancións
accesorias pola elaboración e
aplicación do devandito plan.
Para ampliar a información sobre a
Lei de Igualdade podes consultar en
www.galizacig.com

opinión

Subvencionando a deslocalización
de Atento-Telefónica
■ Clodomiro Montero

Secretario Nacional Federación
de Banca, Aforro e Seguros

Se un goberno destinase inxentes cantidades
Desgrazadamente non falamos dun caso hipode diñeiro público para subvencionar unha emtético, falamos da actuación do Goberno central
presa que tivo o ano pasado máis de 6.000 millócoa multinacional española Telefónica e a súa
ns de euros de beneficios (un billón das antigas
filial Atento.
pesetas), facilitando incluso solo público gratuiO pasado 20 de xaneiro, o Goberno español
tamente para a construción de novos centros de
aprobaba o denominado Plan Activa-Jaén por
traballo.
un importe de 1.200 millóns de euros. Parte das
Se esta empresa despedise ese mesmo ano á
subvencións foron parar á filial do Grupo Telefómetade do seu persoal pechando centros de tranica Atento, para que abrise un novo centro de
ballo por todo o Estado, deslocalizando a súa protraballo en Jaén, localizado en terreos públicos
dución cara ao terceiro mundo.
cedidos pola Deputación de Jaén, gobernada taSe esa deslocalización
mén polo PSOE.
fose posíbel pola autorizaAtento-Telefónica está reción previa dun organismo
estruturando os seus centros de
dese mesmo goberno para
traballo de Valencia, Córdoba,
Esta deslocalización é
trasladar os datos persoais
Madrid e acaba de despedir a
posíbel
despois
de
que
e incluso financeiros de
179 persoas na Coruña, desloa Axencia Estatal de
millóns de persoas cara ao
calizando a súa actividade cara
Protección
de
Datos
estranxeiro.
a Perú e Colombia, entre outros
permitise a AtentoSe esa empresa anteriorpaíses.
Telefónica
trasladar
as
mente fose pública e tivese
Pero é máis, esta deslocalizabases de datos de clientes a
sido privatizada polo mesmo
ción é posíbel despois de que a
estes países.
partido que hoxe goberna.
Axencia Estatal de Protección
Se aínda hai uns días o
de Datos permitise a Atentoex-presidente desta multiTelefónica trasladar as bases de
nacional tivese comparecidatos de clientes a estes países.
O
Goberno
central,
a
do perante os tribunais pola
O Goberno central, a Junta
Junta de Andalucía e
suposta venda fraudulenta e
de Andalucía e a Deputación de
a Deputación de Jaén
quebra dunha das súas filiais.
Jaén subvencionan con diñeiro
subvencionan con diñeiro
Se esa empresa fose acupúblico a unha empresa que obpúblico
a
unha
empresa
sada polos consumidores de
tivo uns beneficios inmorais no
que obtivo uns beneficios
pactar subas de prezos co
ano 2006, e que está despedindo
inmorais
no
ano
2006,
resto das operadoras en deos seus traballadores e traballae que está despedindo
trimento dos seus clientes.
doras por todo o Estado. A todas
os
seus
traballadores
e
Se todo isto estivese paluces unhas subvencións inxustraballadoras por todo o
sando, pensariamos que algo
tas e inxustificábeis.
Estado.
cheira a podre, pero non en
En todo caso queda unha
Dinamarca, cheira a podre
pregunta no aire: por que Jaén si
en Madrid.
e A Coruña non, sr. Zapatero?
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Mónica Díaz, vicepresidenta do comité de empresa
de Atento na Coruña e delegada da CIG

«Familias enteiras
viven do telemárketing
na Coruña»
A vicepresidenta
do comité de
empresa de Atento
na Coruña explica
as claves deste
conflito, os albores
do cal hai que os
situar no verán
pasado e que se
agudizou nas
últimas datas tras o
despedimento de
179 compañeiros/
as. Mónica Díaz foi
unha das persoas
agredidas pola
policía española na
manifestación do
15 de marzo. Como
pano de fondo do
conflito atópase
a deslocalización
dos servizos
telemárketing
cara a países de
Latinoamérica.
abril 2007

Como xorde o conflito de
Atento?
Mónica Díaz: Este verán comezaron cos despedimentos de cinco
traballadores. Algúns deles estaban de baixa. O 12 de marzo
saímos á rúa porque botaran 18
compañeiros máis, entre os que
de novo había xente de baixa e
entre os cales estaba unha traballadora cun embarazo de alto
risco. Todos estes foron despedimentos improcedentes e sen
ningún tipo de explicación. O 14

fixeron porque non sabían o que
facer, mais a maioría asinou “Non
conforme”.
Como cres que están a actuar as
administracións públicas para
achar unha solución á situación
actual?
Mónica Díaz: As formas que empregan son boas. Cualifican a situación como grave mais non vemos que entren en detalles. Non
nos concretaron se van dar por

Todos estes foron despedimentos improcedentes e sen
ningún tipo de explicación
de marzo citounos a empresa os
membros do comité para manter
unha conversa telefónica. Comunicáronnos neste momento
os 179 despedimentos dos compañeiros. Exixímoslle á empresa
que nos dese explicacións e que
nos entregase a documentación
ao respecto, mais a súa resposta foi que llo solicitásemos por
escrito. Mentres nós estábamos
nun cuarto falando por teléfono
con representantes de Atento,
ao mesmo tempo xa comezaran a
repartir as cartas de despedimento entre os nosos compañeiros.
Aproveitaron que non había ningún representante sindical para
entregar estas cartas. Moita xente negouse a asinalas, outros si o
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válidos estes 179 despedimentos
ou se van considerar a situación
como un expediente de regulación de emprego co conseguinte
despedimento colectivo. Non sei
se van chegar até aí. As altas cifras de persoas despedidas apuntan cara a un despedimento colectivo. Se fose considerado así, a
Consellaría de Traballo tería potestade para frear o proceso. Mais
a delegada provincial de Traballo
non valorou este suposto e o único compromiso que nos deu foi
que vai pór todos os medios ao
seu alcance para que a empresa
se reúna connosco ou ben darnos
información acerca das próximas
xuntanzas que manterá cos representantes de Atento. Os xulgados

- 27 son outra vía á que imos recorrer.
As persoas despedidas teñen 20
días para demandar a empresa.
As autoridades laborais transmitíronnos que non teñen moi claro
que os compañeiros despedidos
poidan voltar. A maior parte do
tempo que falaron connosco enfocaron máis a situación cara ao
futuro e a permanencia de Atento na Coruña.
Tes constancia de que Atento
se beneficiase de subvencións
públicas?
Mónica Díaz: Atento imparte
cursos de formación continua aos
seus traballadores. Estes cursos,
nos que só temos que fichar á entrada, moitas veces non os rematamos porque nos avisan á media
hora que temos que deixalos para
pórnos de inmediato a atender
chamadas. Atento recibe fondos
públicos por estes cursos.
Cal é a situación contractual
predominante na empresa?
Mónica Díaz: Antes, había unha
media do 25% de persoal indefinido, 25% de obra e 50% con
contrato de circunstancias. Agora
fan moitos contratos por interinidade, teoricamente de xente que
substitúe a outra que se encontra
de baixa. A realidade demostra
que na actualidade hai unha
grande cantidade de traballadores
que se atopan nunha situación de
interinidade mais que realmente
non están a suplir a ninguén. Este
tipo de contratos non computan
para que te fagan indefinido.
Sorprendeuche a carga policial
na concentración do 15 de
marzo?
Mónica Díaz: Estamos nun período preelectoral. O día anterior o

alcalde presentara a súa candidatura. Ese mesmo día comunicáranse os 179 despedimentos e
a xente xa se manifestara na rúa
cortando o tráfico. Estorbámoslles na rúa. Tanto conflito laboral
non lles convén e a xente ve o
que nos está a ocorrer. Se non había orde da Subdelegación do Goberno para cargar, pois entón que
proceda a sancionar as unidades
que interviñeron. Mais isto non
sucedeu porque seguimos vendo
os policías que mallaron en nós.
En canto ás lesións, presentei denuncia no xulgado, ao igual que
outros compañeiros agredidos ese
día. Os médicos que atenderon
un rapaz cunha fisura nas costelas
por mor dos porrazos ficaron escandalizados por estas lesións.
Como se pode conscienciar a
xente da gravidade do conflito
laboral de Atento?
Mónica Díaz: Moita xente na Coruña depende do telemárketing.
Só no caso de Atento, é posíbel
que pasasen pola empresa máis
de 8.000 persoas. Nesta cidade,
que ten pouca industria, a xente
nova ten poucas opcións laborais.
Nós non somos catro persoas que
estamos nun local pequeno para
chamar a xente para venderlle
potas, non. Somos moitísimas
persoas as que vivimos disto, no
só xente nova, senón familias enteiras nas que todos os membros
son teleoperadores, que teñen fillos e que deben pagar a vivenda.
Foron despedidas incluso parellas
con fillos.
Somos moitos e queremos que se
saiba. Hai persoas de cincuenta
anos, nais solteiras, non só estudantes ou xente nova. A media
de idade non é precisamente de
25 anos.
■
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As altas cifras de persoas
despedidas apuntan cara a
un despedimento colectivo.
A delegada provincial de
Traballo non valorou
este suposto e o único
compromiso que nos deu foi
que vai pór todos os medios
ao seu alcance para que a
empresa se reúna connosco.
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saúde
Pola saúde laboral dos traballadores

Loita contra a
invisibilidade da silicose
As industrias
da Pedra, tanto
extractivas como
transformadoras,
conforman unha
das principais
actividades
económicas de
Galiza, e sobre
todo na provincia
de Pontevedra. En
Galiza prodúcese e
transfórmase o 75%
do granito de todo o
Estado. Esta puxanza
empresarial ten
un lado escuro:
as condicións
de traballo non
están á altura
dos resultados
empresarias.
Mentres as cifras de exportación
medran e os beneficios patronais se
acrecentan, os artífices deste despegue económico, os 3.000 traballadores do sector, ven como día a día
a súa saúde se vai resentindo pola
falta de medidas de prevención
axeitadas aos riscos inherentes a
esta actividade.
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Estudos recentes elaborados
polo Instituto Nacional de Silicose
e o Centro de Seguridade e Saúde da Xunta de Galiza poñen de
manifesto que o 17,5% dos traballadores das canteiras que pasaron
recoñecementos médicos padecen
esta grave enfermidade. A silicose,
as afeccións auditivas, os accidentes e a penosidade do traballo no
sector, constitúen unha lacra para
este sector.
A silicose, en constante retroceso noutras actividades mineiras,
acada no sector do granito unha incidencia moi alta. Tampouco esta
lexislación protexe debidamente
aos traballadores do sector: os afectados de primeiro grao de silicose
non teñen dereito a recibir prestación económica pola súa enfermidade, pero non poden continuar no
posto de traballo, polo que corren o
risco de quedaren sen emprego.
Esta situación ten distintos
axentes con responsabilidades claras como é unha patronal que non
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cumpre coas súas obrigas de velar
pola seguridade e saúde dos traballadores ao seu cargo, unhas mutuas
patronais de accidentes de traballo
incompetentes e unhas Administracións que, sabedoras da grave
problemática existente desde hai
anos, miraron para outro lado.
A Federación da Construción
da CIG leva desde o ano 1999 actuando para denunciar a situación
na que se atopan os traballadores/as das canteiras, que teñen uns
coeficientes redutores mínimos
pola silicose. Só aos traballadores
que traballan na extración se lles
aplican coeficientes redutores. Estes coeficientes, paradoxalmente,
están por debaixo dos que se lles
aplican aos mineiros, aínda que a
presenza de sílice libre nas canteiras
é dun 21,5%, moito maior que no
caso das minas.
Cando detectaron a través dos
traballadores de Saúde da CIG os
casos de silicose alarmantes que comezaban a aparecer en 1999 decidi-

saúde
ron comezar unha loita incansábel
en solitario -xa que CCOO e UGT
non amosaron interese até 2005contra a invisibilidade da silicose.
Na actualidade un dos seus
obxectivos que era conscienciar os
traballadores deste problema está
conseguido; creouse un subgrupo de
Traballo sobre este tema no Consello Galego de Seguridade e Saúde
Laboral no que as propostas da CIG
están a ter acollida. O camiño aínda
ha ser longo e difícil pero para Xoan
Xosé Melón, secretario nacional da
CIG-Construción: “continuaremos
na pelexa pola saúde no traballo”.

Dúas mobilizacións:
“Silicose, solución xa”
Dúas mobilizacións en pouco
menos dun mes percorreron as rúas
do Porriño polos dereitos á saúde
laboral das persoas que traballan
nas canteiras.
A primeira delas tiña lugar despois dunha asemblea de delegados
e delegadas comarcal da CIG o 18
de xaneiro. Esta marcha servía tamén para o reparto de publicidade e
manifestos da mobilización entre ás
xentes do Porriño, convocando así
tamén a seguinte manifestación.
Deste xeito, o 25 de xaneiro
saía da Casa Sindical do Porriño
unha mobilización que partía da
iniciativa sindical de CIG, CCOO
e UGT, pero que desta volta con-

taba co apoio dos Concellos do
Porriño, Salceda de Caselas, así
como de asociacións veciñais e
culturais da comarca. Berros como
“Administración escoita, a Pedra
está en loita”, “A poboación pide
solucións, traballo si, silicose non”,
ou “Emprego estábel, seguro e con
dereitos” eran algunhas das consignas máis escoitadas ao longo do
percorrido desta manifestación.
Nestas marchas reclamábanse
accións concretas da Administración central (revisión dos actuais
coeficientes redutores da idade de
xubilación que permitan acurtar a
vida laboral en función dos riscos
da actividade que desenvolven;
recoñecer a situación de incapacidade a aqueles traballadores
que, presentando algún grao de
silicose, non poidan acceder a
outro posto de traballo exento de
risco na mesma empresa; estender ao sector da transformación
a asignación destes coeficientes)
e do Goberno da Xunta de Galiza
(que asuma as anteriores reivindicacións como propias; a posta en
prática dun Plano Integral para o
sector; investigación da actuación
das mutuas). Outra das cuestións
fundamentais demandadas é a
negociación dun convenio propio para o sector da Pedra, que
contemple estas especificidades
mineiras.
■
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entrevista
Manuel Gil

que é a
psilicose?
Durante a xornada de
traballo sobre a cuestión
da silicose celebrada
en Vigo o pasado mes
de novembro, tivemos
oportunidade de
entrevistar a un dos
técnicos que máis
ten traballado sobre
a cuestión da silicose
desde o centro de
Seguridade e Saúde
Laboral de Rande,
Manuel Gil Fernández.
Que é a silicose?
É unha enfermidade do pulmón producida polo po do sílice que provoca unha fibrose
pulmonar.
Como evoluciona esta
enfermidade?
Depende da dose de sílice que
reciba o traballador. Normalmente esta enfermidade é de
evolución lenta, é visíbel en
10 ou 20 anos.
Que queda por facer no
tema de prevención e
da saúde laboral para os
traballadores que se ven
expostos a este po de sílice?
Hai unha cantidade de cousas que se deberán implementar no posto de traballo
como normas de seguridade
e hixiene, evitar a alta concentración en po, e dar unha
saída para os traballadores
que se ven afectados pola silicose porque esta enfermidade
tería unha evolución moito
máis lenta se fosen retirados
do posto de traballo. Falta
tamén a parte da vixilancia
médica porque non se levan
a cabo os recoñecementos
médicos acaídos.
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A Autoridade Portuaria e o Consejo de Estado
seguen sen resolver as indemnizacións

Os mariñeiros afectados
polas obras do Porto exterior
coruñés seguen sen cobrar
O conflito dos
mariñeiros
afectados polas
obras do Porto
exterior de A
Coruña orixinouse
en canto se soubo
que a localización
da nova dársena
ía ser Punta
Langosteira, en
Suevos (Arteixo).
Tratábase dunhas
das zonas máis
produtivas para
os mariñeiros
de baixura,
mariscadores e
percebeiros de A
Coruña.
Punta Langosteira era un dos
caladoiros que aínda ficaban libres
da contaminación, que tanto afecta ás augas coruñesas por mor da
rotura do emisario submarino de
Bens, pola inexistencia de depuradora, polos vertidos da refinaría ou
polas consecuencias da catástrofe
medioambiental do antigo vertedoiro municipal, que en 1996 se
desaprumara arroxando 100.000
toneladas de lixo ao mar.
As accións de protesta dos afec-
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tados, que están a ser representados
pola CIG, comezaron en 2005, coincidindo co inicio da construción
do Porto exterior. Desde aquela

O dictame deste organismo estatal estaba previsto que se producise o pasado mes de decembro, mais
aínda non hai noticias ao respecto.

Uns 200 mariscadores, percebeiros e mariñeiros de baixura
sofren as consecuencias da construción da dársena
exterior coruñesa. As perdas están valoradas en 27 millóns
de euros.
data, o colectivo segue sen cobrar
as indemnizacións polo cese forzoso
da súa actividade. Uns 200 mariscadores, percebeiros e mariñeiros
de baixura sofren as consecuencias
da construción da dársena exterior
coruñesa. As perdas están valoradas
en 27 millóns de euros, de acordo
cun estudo realizado hai dous anos
pola Universidade de Santiago de
Compostela e avalado pola propia
Xunta.
Estes mariñeiros, fartos da dilación na tramitación das compensación e do desleixo amosado pola
Autoridade Portuaria coruñesa,
bloquearon a finais de xaneiro e
durante oito días os accesos á obra
do porto en Punta Langosteira. O
principal motivo desta protesta foi
a excesiva demora coa que o Consejo de Estado está a tramitar as
compensacións económicas.
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Por outra banda, a Autoridade Portuaria coruñesa enviou ao Consejo
do Estado un expediente sobre as
compensacións sen o previo acordo
dos afectados.
Finalmente, o bloqueo foi levantado o 5 de febreiro, logo de
que o presidente do ente portuario
coruñés, Macario Fernández-Alonso, recoñecese por primeira vez
a existencia de damnificados con
dereito a seren indemnizados. Fernández-Alonso, no documento asinado co representante legal destes
traballadores do mar, o secretario
comarcal da CIG-Coruña, Paulo
Carril, tamén se comprometeu a
“axilizar a tramitación do expediente para que haxa unha pronta
resolución que compense os mariñeiros damnificados e a asumir o
contido das diferentes resolucións
do Parlamento de Galiza e da Co-

- 31 misión de Fomento do Congreso
español que apoian as indemnizacións a este colectivo”.
No entanto, durante os oito
días que durou o bloqueo, estes
mariñeiros sufriron unha campaña de criminalización orquestrada
desde a Autoridade Portuaria e
mailo Concello de A Coruña. “Os
afectados non quixeron prexudicar á cidade de A Coruña nin a
ninguén. O que fixeron con este
bloqueo foi defender un dereito
lexítimo como son as indemnizacións que deben recibir polo
cese da súa actividade na zona.
Os mariñeiros son os que están
a sufrir o verdadeiro dano, son
as verdadeiras vítimas, aínda que
algúns queren presentalos como
culpábeis”, explica Carril.

as afectacións sobre o medio «non
fixeron máis que comezar».
As voaduras en Punta Langosteira provocaron unha longa lingua
de terra que se estende desde este
lugar cara o O Portiño, que dista a
varias millas. “E iso que aínda non
fixeron o espigón central”, matiza.
“En canto estea construído, as mareas de terra chegarán até moito
máis lonxe. Será entón cando protesten outros colectivos que, polo
de agora, ficaron calados”, apunta
Dopico.
Do punto de vista legal, Paulo
Carril asegura que existe xurisprudencia do Tribunal Constitucional
que ampara as reclamacións destes
mariñeiros e que recoñece como
dano indemnizábel o cese da súa
actividade na zona, “aínda de que

Existe xurisprudencia do Tribunal Constitucional que
ampara as reclamacións destes mariñeiros e que recoñece
como dano indemnizábel o cese da súa actividade na zona.
«Profundo descoñecemento
da zona»
Luis Dopico foi durante anos
o presidente da Agrupación de
Baixura da Confraría de A Coruña e é un dos voceiros do colectivo
de afectados polas obras de Punta
Langosteira. «As administracións
teñen un profundo descoñecemento da zona», comenta. «Nun
informe da Consellaría de Medio
Ambiente falábase de que en Punta
Langosteira só se ían ver afectadas
polas obras tres especies».
Dopico desminte estes datos e
informa que a zona era moi rica en
percebe, camaróns, lapas, ourizos,
badeixos ou lumbrigantes. «Tralo
comezo da construción do Porto
exterior, viuse afectado o 60% dos
ingresos para os mariscadores e 40%
para os mariñeiros de baixura». Este
voceiro dos afectados engade que

se trate o Porto exterior dunha obra
de interese público”.
Todo isto xa se recolleu nas alegacións que presentaron os afectados ante a Autoridade Portuaria,
en xuño de 2006. “Ademais, os
mariñeiros aínda teñen en vigor os
permisos que lles permiten seguir
faenando, aínda que non poidan,
na zona afectada polas obras”, sostén o secretario comarcal da CIGA Coruña.
“É innecesario seguir agardando polo dictame do Consello de
Estado para que se efectúen as
indemnizacións. Así o demostra a xurisprudencia que existe
ao respecto. A forma en que a
Autoridade Portuaria remitiu o
expediente de responsabilidade
patrimonial ao Consejo de Estado
non fixo mais que dilatar o proceso”, conclúe.
■
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Chega a Bolsa de
Emprego ao Naval
O pasado luns 19 de marzo a Bolsa de
Contratación comezou a recoller as solicitudes
de emprego temporal para os traballos do sector
Naval en estaleiros. Esta medida, a capacidade
dos representantes sindicais de cesar ás
mutuas, a antigüidade no grupo de empresas,
e a regulación da contratación indefinida, son
algunhas das concrecións da folga de nove días
polo Convenio provincial do Metal.
Xa pasou case un ano desde que
en maio do 2006 os traballadores do
Metal saísen ás rúas para demandar
un convenio xusto, pero que viña a
significar tamén a reclamación de
medidas concretas para combater
a alta precariedade existente no
sector; cuestións que foran máis
alá dun articulado que cumprir,
novidades na negociación colectiva para procurar melloras e situar
aos traballadores do Naval da ría de
Vigo como pioneiros na creación
de medidas de autoxestión do traballo xerado polos estaleiros.
A partir de agora coa Axencia
de Bolsa de Emprego vanse regular todas as contratacións eventuais e temporais en todo o subsector do Naval (talleres, construción e reparación estaleiros,
así como nos propios estaleiros).
A contratación non indefinida
xa non irá polo INEM senón que
irá por este mecanismo, que é o
único en todo o Estado, un sector
privado que ten unha regulación
específica para este sector.
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Avaliación
moi positiva
Manuel Simón, secretario
comarcal de Vigo do Metal,
considera moi positiva esta
medida ”porque regula a contratación, e dalgún xeito abre
a posibilidade de acabar cos
empresarios “piratas” no sector, que contrataban a quen
querían e nas condicións
que eles impuñan. Agora
non poderá ser así, terán que
cumprir o convenio; por iso
a negociación deste acordo
foi complicado, porque atacamos un punto fundamental para o poder empresarial
que é o poder da contratación
das persoas e nas maneiras nas
que esta xente era contratada.
Como en todos os puntos de
acordo aínda teremos que enfrontar algunha loita para que
se respecte este acordo.
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Ademais, con este acordo os
asinantes comprométense a facilitar a incorporación ao Naval
de mozos/as coa formación homologada e certificada axeitada,
para o que na Bolsa de Emprego
se creará unha lista específica de
traballadores sen a experiencia
mínima requerida. Todas as persoas que entren a traballar terán
unha formación en prevención e
riscos laborais, obrigatoriamente.

Porcentaxe de indefinidos
No mes de decembro os sindicatos denunciaron na Inspección
ás empresas auxiliares por non
cumpriren o convenio. A finais
de febreiro a Inspección comunicou que nas 62 contratas, logo de
sancionar ás que non cumprían, se
realizaron 320 contratos fixos. Na
actualidade por aplicación da Bolsa, xa é imperativo o cumprimento
da porcentaxe de fixos para traballar nun estaleiro, por tanto xa non
existe prórroga.
■

discapacidade
Alex Lago Portela, do comité de empresa de Garevol

«A discapacidade e a
precariedade laboral van
da man nestes tempos»
A Lei Lismi de 1982
(Lei de Integración
do Minusválido)
creaba un marco
normativo onde
se regulaban
as relacións de
traballo nos
centros especiais
de emprego (CEE).
Inicialmente estes
centros estaban
pensados como un
centro de formación
e un espazo de
tránsito para pasar
ao mundo ordinario
do traballo. Os CEE
transformáronse
nun gueto; de feito
un traballador
que entre aí é case
imposíbel que saia.
Outro dos puntos máis importantes da devandita lei era a obrigatoriedade das Administracións
públicas e privadas, que tiñan que
contratar unha porcentaxe de
persoas discapacitadas dun 5% na

Administración e dun 2% na empresa privada. Nin uns nin outros
cumpren a obrigatoriedade, coa
agravante da permisividade da
Inspección de Traballo, que non
fai que se cumpra este requisito.
En decembro de 2004 o goberno
do PP lanzou un Real Decreto que
regulaba os enclaves laborais, que é
a situación na que se ceden grupos
de traballadores/as dun CEE a un
centro ordinario, no que salarialmente cobrarían como nun CEE,
é dicir, o SMI, e laboralmente traballarían co mesmo ritmo e obrigas
que nese centro ordinario de traballo. Esta situación resulta peor que
nas empresas de traballo temporal,
xa que se venden estas relacións laborais como de integración cando
en realidade a empresa ordinaria
non ten obriga de asumir no cadro
de persoal a estes discapacitados.
Esta é a radiografía que desde
o propio sector realiza Alex Lago,
delegado de persoal no Centro Especial de Emprego Garevol, que en
outubro do ano pasado enfrontaba
unha folga dunha semana.
«Garevol significou un antes e un
despois nos centros especiais de emprego no que se regulan os enclaves
laborais» relata Alex Lago, ademais
doutras melloras laborais e sociais.
En Galiza hai 96 centros especiais de emprego, con 1.501 traballadores, onde son elixidos 102
delegados e delegadas.
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Traballo «subvencionado»
Outra das cuestións fundamentais son as subvencións que a
Administración, sobre todo desde
Vicepresidencia, outorgan a estes
centros especiais de emprego. «É
fundamental que a Xunta sexa o valedor das subvencións, porque é moi
cómodo dar os cartos e que non se faga
un seguimento», conclúe Lago.
«A negociación colectiva, neste
caso, é unha ferramenta valiosísima xa
que discapacidade e precariedade van
da man na actualidade. Por exemplo,
no convenio do metal de Pontevedra
resérvase o 4% para discapacitados;
agora deberían cumprilo, sería unha
importante nova bolsa de emprego»
explica Lago.
Alex Lago subliña a importancia de valorizar e priorizar a acción
sindical cara a este colectivo específico de traballadores desde a CIG:
«é unha tarefa pendente afondar neste
sector pola integración real e efectiva
dos traballadores».
■
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Tras 58 días en folga, as
traballadoras do servizo de
limpeza do concello de Santiago
chegaron a un acordo

Foron necesarios 58 días de folga e constantes mobilizacións diante do Concello de Santiago para chegar a
un acordo entre a empresa concesionaria dos servizos de
limpeza do concello de Santiago, ISS Facility Services,
e as traballadoras. Coa súa folga se inaugurou a caixa
de resistencia da CIG. Aínda así, tal e como salienta
o secretario comarcal de Servizos de Compostela, Roberto Alonso, “estas mulleres son un exemplo de solidariedade. Algunhas delas non estaba afiliada á CIG
e polo tanto non podía acceder á caixa de resistencia.
Malia todo as afiliadas acordaron repartir os cartos entre
todas. Houbo mulleres que non tiñan servizos mínimos
e outras que si tiñan e repartiron os cartos que cobraban
entre todas. Fixeron un fondo para iso. Mesmo algunhas
que estaban a piques de xubilarse, malia non ir disfrutar
destas melloras, estiveron alí á fronte das mobilizacións
no Obradoiro mollándose como a que máis”. O conflito
rematou grazas a que acadaron un acordo que mellora
substancialmente as súas condicións laborais.
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Os traballadores da mina de Serrabal
seguen a mobilizarse por unha
modificación do trazado do TAV

O Comité de
Empresa de Ramsa e os Comités de
Empresa de Ferroatlántica en Sabón
e Cee manteñen
as mobilizacións
en demanda dun
cambio de trazado do TAV para que a mina do Serrabal non se vexa
afectada e se evite a consecuente perda de postos de
traballo, arredor de 600 directos, tanto na mina como
nas industrias dependentes.
Os traballadores demandan do Goberno central, nomeadamente do Ministerio de Fomento, a aprobación
dunha variante sobre o actual trazado do Tren de Alta
Velocidade (TAV) ao seu paso polos concellos de Vedra
e Boqueixón e levan feito todo tipo de mobilizacións:
concentracións, cortes de tráfico, manifestacións...
Ademais mantiveron entrevistas cos conselleiros de
Industria, o nacionalista Fernando Blanco, quen manifestou o seu apoio e co de Traballo, o socialista Ricardo
Varela, quen se comprometeu a mirar o tema.
Fronte ao apoio manifestado por Blanco, o presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, a conselleira
de Política Territorial, María Xosé Caride, e o propio
alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, manifestaban o seu desacordo cun posíbel cambio de trazado
por considerar que atrasaría as obras de construción
do TAV.
As declaracións dos representantes do PSOE producíanse xusto despois de que o presidente de ADIF
(Administrador de Infraestruturas Ferroviarias), Antonio González Marín, manifestara no Congreso dos
Deputados a disposición desta entidade a estudar unha
modificación do trazado sempre que houbera un acordo
previo do Parlamento de Galiza.
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Readmisión despedida
Hotel Auriense:
Desde o pasado mes de decembro co despedimento de dúas
persoas traballadoras do Hotel
Auriense en Ourense comezou
unha loita pola liberdade sindical e polos dereitos da clase
traballadora, con dúas mobilizacións e da que agora
coñecemos o seu exitoso final cunha sentenza que a
readmite e unha indemnización por atentar contra os
seus dereitos fundamentais.

Presentación do Anteproxecto
do novo Convenio provincial da
Construción de Pontevedra

O 28 de febreiro tiña lugar
unha xornada de formación
e mobilización. Houbo unha
asemblea de delegados e delegadas e despois celebrouse
unha concentración ás portas
da Patronal da Construción mentres a futura Comisión negociadora deste convenio facía entrega do documento.

Os traballadores das auxiliares
do carbón demandan
solucións ao seu futuro

Os operarios das empresas
auxiliares das minas de lignito
de Meirama e de As Pontes secundaron ao 100% as diferentes xornadas de folga que foron
convocadas pola CIG en nome
das asembleas de traballadores.
Os mineiros demandan unha
solución laboral ao seu futuro

perante o peche da actividade extractiva destas dúas
concas galegas, previsto para finais deste ano.
Os traballadores das auxiliares de Meirama reclaman, ao igual que os seus compañeiros de As Pontes,
recolocacións e plans de prexubilacións. Censuran a
Fenosa, propietaria de Lignitos de Meirama (Limeisa),
por desentenderse deles que, durante todo estes anos,
contribuíron á auxe e consolidación da empresa.
Paulo Carril, secretario comarcal da CIG-A Coruña, subliñou o éxito das folgas. Recriminou a CC OO
e UGT que fixesen “todo o posíbel para boicotealas” e
por ter asinado en Madrid o Plano Miner II “esquecendo e conculcando os dereitos do persoal das empresas
auxiliares da minaría galega”. Para Carril, o seguimento
rotundo que tiveron os paros “evidencian outro fracaso
máis de CC OO e UGT”.

Clínica Arggora: acoso laboral
sobre unha afiliada ao sindicato
Unha traballadora afiliada
á CIG da clínica xinecolóxica
Arggora, en A Coruña, está a
ser acosada laboralmente polo
seu xefe, o doutor José Ángel
Bayo de Enrique. Esta situación
provocou que a empregada se
atope actualmente de baixa pola tensión e estrés que
padece por mor dos insultos e vexacións ás que se ve
sometida. A muller, que leva 26 anos traballando para
o doutor Bayo de Enrique, traballaba de recepcionista mais foi relegada das súas funcións e recluída nun
cuarto, soa e co único cometido de transcribir revistas
médicas. A CIG realizou varias concentracións diante
da clínica. Na do 8 de marzo, Bayo de Enrique agrediu
unha muller, empurrándoa violentamente e tirándoa
ao chan. Como consecuencia do golpe, a vítima sufriu
un traumatismo craneoencefálico leve. Bayo de Enrique foi denunciado pola muller e pola propia CIG. Nas
vindeiras datas celebrarase o xuízo por esta agresión.
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A contra-reforma do sistema
público de pensións
■ Fermín Paz Lamigueiro

Executiva Confederal da CIG (Responsábel do Dpto. Técnico)

■ Natividade López Gromaz
Economista (Dpto. Técnico da CIG)

Xa estamos afeitos a que contra finais de ano se publiquen
“sisudos” estudios vaticinando
a quebra do sistema público de
pensións, dado o avellentamento da poboación, e recomendando ao goberno do momento que
tome as medidas oportunas para
evitalo. Os estudos son maioritariamente financiados pola banca, coas mesmas recomendacións
(aumentar a idade de xubilación
aos 70 anos, computar toda a vida
laboral para fixar a contía da pensión...), e as conclusións sempre
teñen un denominador común:
recomendar a subscrición dun
plan privado de pensións. Podemos chamar a esta pretensión,
reforma ou debemos denominala
sen ambigüidades como contrareforma, pois do que se trata é de
que as nosas prestacións do sistema público sexan cubertas nun
futuro non lonxe, por un sistema
privado para quen teña unha certa capacidade de aforro.
A novidade agora é que a luz de
alarma préndea a Oficina Económica da Presidencia do Goberno a
través do seu novo director: David
Taguas, o cal pon no horizonte do
ano 2011, todo máis 2015, a entrada en déficit do sistema contributivo de pensións; as recomendación
para evitalo son as consabidas até o
de agora, cun engadido, que a suba
anual das pensións sexa inferior á
dos prezos.
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Esquécense estes agoireiros do
sistema que polo momento todos
os prognósticos erraron (o ano 2000
era a data da quebra ata o de agora),
e, en calquera caso, sexa o sistema
de pensións público ou privado,
de reparto ou de capitalización, a
premisa fundamental para que sexa
viábel é que se trate dun sistema
produtivo sólido; a clave está en
xerar maior produción, emprego e
renda, xa que todos os ingresos para
pagar as pensións futuras proveñen
das mesmas fontes: a renda das familias e das empresas.
No que atinxe ao curto prazo (e
o 2011 é curto prazo), o sistema ten
superávit; ademais, os gastos que
máis están medrando son os derivados das prestacións por maternidade e incapacidades temporais, as
cales están totalmente á marxe do
avellentamento da poboación. Do
lado dos ingresos xunto ás contencións salariais e aos baixos salarios
dos novos empregos (precariedade), temos que engadir as bonificacións nas cotizacións que introduciron as últimas reformas laborais
que redundan nunha baixada dos
ingresos do sistema. Por que non
falamos disto?
En definitiva, son múltiples os
factores que inflúen na sostibilidade do sistema, e non se tocan,
porque no fondo o que interesa
é meter medo, pondo en dúbida
a viabilidade do sistema público,
para que os traballadores contra-
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ten plans privados (desde o ano
1990 incrementáronse os partícipes en plans privados un 1350%).
Esquece o señor Taguas que estes
son moi custosos para as arcas públicas, só un dato: é equivalente
o que deixa de ingresar o estado
pola desgravación fiscal dos plans
de pensións que o que gasta en
pensións non contributivas. Tamén se esquece de avisarnos de
que teñen uns gastos de xestión
moi elevados, e que unha parte
deles quebran, non si? Tanto é así
que na páxina web do Ministerio
de Traballo e Seguridade Social
hai publicados numeroso traballos de catedráticos universitarios
(máis neutrais que o señor Taguas), que nin comparten os seus
diagnósticos nin as súas receitas.
É urxente desenvolvermos accións colectivas en defensa dun sistema público da Seguridade Social.
É un asunto definitorio das políticas
sociais de calquera proxecto político. Hai moitos defensores da privatización ou a semiprivatización
agachados no pluralismo político
e sindical que debemos denunciar
en calquera circunstancia; non
son tempos de meter medo, cando
menos debemos exixir unha información axeitada e antes de tomar
calquera decisión nesta materia ,
debate aberto con alternativas e
decisión en referendo.
O medo alimenta moitas pantasmas, como o do “déficit galego” no sistema de pensións, sen
cuestionármoons se o método de
calculo e as contas están ben feitas, antes de falar de solidariedade
■
e da caixa única.

cinema

O dereito á folga
no cinema: imaxes
do conflito social
■ Héctor López de Castro
Avogado

A folga contraria
ao dereito.
En 1924, Sergei
Mikailovich Einsenstein asinaba A Folga, un filme
ao servizo da Revolución soviética
que comezaba con esta cita de Lenin: «A organización é a forza da
clase operaria. Sen a organización
das masas, o proletariado é nulo. A
organización é a unidade de acción
e de intervención práctica». O filme móstranos unha greve contraria
á Lei, que aparece como un mero
instrumento ao servizo do capitalismo. O deber dos traballadores é
traballaren e, ao declarárense en
folga, incumpren o obxecto básico do seu contrato e expóñense ao
despedimento e ao cárcere. Como
contrapartida, a capacidade de presión da folga é maior, porque non
se ve limitada por procedementos
regrados (prohibicións, servizos
mínimos, etc.) como os que entre
nós desprega o Real decreto-lei
17/1977, do 4 de marzo, sobre relacións de traballo (DLRT). Aínda
así, esta sería hoxe unha folga ilegal conforme ao noso ordenamento
xurídico (art. 1.1.a) DLRT).

A folga consentida
polo dereito:
O contexto d’O
Sal da Terra (H.J.
Biberman, 1953) é a segunda posguerra mundial, cando se observa
unha mudanza de estratexia do mo-

vemento operario. A socialdemocracia na Europa, o New Deal nos
Estados Unidos e un certo pesimismo sobre a vixencia do socialismo
revolucionario conducen a unha
institucionalización do conflito de
clases que presupón unha progresiva tolerancia política da greve por
parte do Capital e o Estado. Estas
novas circunstancias aparecen brillantemente expostas n’O sal da terra mediante a metáfora dun aparello de radio comprado a prazos (un
luxo nun contexto de miseria) que
se converte nun atranco case insalvábel para continuar a folga, pois os
prazos do crédito apertan. Afinal, o
radio será sacrificado (unha vitoria
do cidadán-traballador fronte ao cidadán-consumidor).

A folga e as novas
formas de traballo.
En Recursos
Humanos (Laurent
Cantent, 1999) trátase o conflito humano entre un pai, un vello
obreiro metalúrxico, e un fillo, un
xove economista que se incorpora
ao departamento de recursos humanos da empresa para a aplicación da
Lei Aubry, en virtude da cal se había
de negociar nas empresas francesas
a progresiva redución da xornada
a 35 horas semanais de promedio
anual, coa contrapartida de introducir unha distribución irregular da
xornada. É interesante observar a
actitude dos traballadores máis novos da fábrica, que aparecen como
os máis insolidarios: «prefiro traba-
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llar máis e gañar máis» di un deles.
O consumismo convértese como a
principal arma de control do mundo do traballo e de autoalienación
do traballador. Xuridicamente, é
salientábel a conduta anti-sindical
que realiza a empresa ao irromper
nos locais. No noso dereito, o artigo
81 do Estatuto dos Traballadores e
o artigo 8.1.b) da LOLS recoñecen
o dereito a posuír un local sindical,
que se impón sobre o dereito de propiedade privada da empresa.

Un conflito
sen folga.
Pan e Rosas
(Ken Loach, 2000)
relata un conflito real, o dos empregados da limpeza de Los Angeles,
pertencentes ao máis depauperado segmento da clase traballadora:
mulleres, inmigrantes, sen papeis.
Unha boa representación da nova
face do conflito laboral: a marxinalidade destas traballadoras, que xa
nen sequera están baixo o manto
protector do Dereito do Traballo,
obrígaas a buscar novas formas de
conflito pois, na sociedade-espectáculo, unha foto nun xornal vale
máis que unha manifestación multitudinaria silenciada polos medios
de comunicación. O pulso directo
coa empresa en que consiste a folga
–o cesamento concertado do traballo sen retribución, conforme á
definición legal do artigo 7 DLRT–
ten menor capacidade coactiva, en
certos casos, que a presión indirecta
exercida por outros medios.
■
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organizacións sociais
O PSOE aproba un Plan Lácteo para este ano
que prexudica ás pequenas explotacións

O SLG oponse á liberalización
do sector leiteiro e á nova
reconversión do agro galego
Fronte á proposta
que defende
o Sindicato
Labrego Galego,
de reasignación
de cota láctea
abandonada, de
forma gratuíta,
para produtores
e produtoras, o
PSOE de Madrid,
co apoio do PSOE
galego, encabezado
por Emilio Pérez
Touriño, vén
de aprobar un
Plan Lácteo que
“rexionaliza”
o reparto
prexudicando
ao sector e,
nomemadamente,
ás pequenas
explotacións.
O Plano aprobado polo PSOE
en Madrid e apoiado polo PSOE
galego propón unha “rexionalización” do reparto, o que significa
que só se poderá redistribuír a
cota que se abandone en Gali-
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za. Neste sentido cómpre ter en
conta que aquí só houbo 48.000
toneladas abandonadas, das cales o 20% pasan á reserva, co que
só quedan 32.000 para repartir,
unha cantidade moi afastada das
180.000 do ano 2006.
Alén diso, o plano anterior
baseábase nuns criterios de reparto que primaban ás explotacións
máis pequenas, maioritarias en
Galiza, sen impedirlle mercar ás
grandes. Pola súa banda, o novo
plano aínda que tamén prima,
en teoría, ás pequenas explotacións, o certo é que lles vende
cota igualmente, e a cota gratuíta
restrínxese ás explotacións con
xente moza e ás asociativas.
Segundo explica Xabier Gómez
Santiso, responsábel dos sectores
gandeiros do SLG, trátase, en síntese, dun plano “moito menos social”
que provocará que a meirande parte
das pequenas explotacións poidan
acceder a máis cota ou, se o fan, a
moi pouca.
Fronte a isto, o SLG defende a
reasignación de cota abandonada
de forma gratuíta para produtores
e produtoras e demanda que non
se volva a repetir un reparto rexionalizado como o deste ano. Aínda
máis, desde o SLG deféndese que
non haxa sequera estatalización
no reparto da cota leiteira na UE
senón que os dereitos se repartan
entre produtores e produtoras en
toda a UE e non entre estados. ■
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Liberalización
do sector
Xunto ás repercusións que
terá este plano lácteo 2007,
para o SLG é especialmente
alarmante a posición adoptada polo Ministerio de
Agricultura, que se sumou
inmediatamente á proposta
da Comisión Europea de liberalizar o sector lácteo e facer
desaparecer o sistema de cotas
no ano 2015. Un sistema que
suporía que as explotacións
lácteas galegas terían que
competir nese mercado global
sen límite para producir.
Para o SLG este modelo implicaría pór en marcha unha
nova reconversión do agro
galego e o peche de miles de
explotacións provocando
unha crise irreversíbel no
noso medio rural. Por iso,
propón que dentro da UE se
controle a produción, que esta
se oriente ao consumo interno, que se establezan prezos
mínimos que cubran os custos
e o traballo e que se proceda
a unha redistribución xusta
do dereito a producir entre os
labregos e labregas de todo o
mundo.

entrevista
Secretario Confederal de Afiliación e Servizos

Fermín Paz: «O medre de afiliación á CIG
demostra que o noso modelo sindical é
un referente para a clase traballadora»
Nos últimos tempos a CIG
vén experimentando un medre
constante en afiliación. Cales
coidas que poden ser as causas
deste incremento?
Malia a situación económica e de
crecemento, a riqueza xerada non
ten unha distribución acaída e
tanto é así, que a situación social
creada é paradoxal, xa que, aínda
tendo unha situación favorábel
para crear emprego e para que este
sexa de calidade, a temporalidade
no 2006 se mantén, o que se traduce
nunhas altas cotas de precariedade
e en que a clase traballadora, no seu
conxunto, vexa que a situación non
mellora. Neste contexto o noso
modelo sindical, que segue mantendo o compromiso da defensa
dos intereses da clase traballadora,
é un referente.
En que medida poden influír as
políticas de pacto dos sindicatos
españois?
É paradoxal que nesta situación
sigan practicando unha política
de pactos co goberno do momento. Unha política que está
a permitir unha perda do poder
adquisitivo e un empobrecemento das condicións laborais. Neste
contexto adverso a CIG segue
gañando posicións nos centros
de traballo, en representatividade e no conxunto da sociedade.
É posíbel que neste ano vexamos
xa que estes datos de crecemento
interno se transvasan tamén aos

centros de traballo e deamos un
salto moi importante canto a representatividade.
Como se plasma ese incremento
de afiliación?
Podería mesmo afirmar que os
obxectivos que se marcou a central sindical de crecemento de
afiliación para todo este período, até o próximo congreso, xa
están acadados, porque segundo
a medición, que fixemos a 22 de
febreiro do presente ano, a afiliación queda fixada en 59.553
afiliados/as. A nivel territorial, a
primeira unión local segue sendo
Vigo, a segunda A Coruña e a terceira Ferrol. A nivel de comarcas
encabezan Vigo, co 29%, A Coruña, co 18% e Ferrol, co 13%.
Canto a federacións, o maior incremento corresponde a Servizos,
logo Metal e logo FGAMT. O
máis importante é que reducimos
neste período de tempo os índices
de rotación, destacando o caso de
Ferrol. Por idades, a xente máis
moza (menor de 30 anos) tamén
coincide coas comarcas de Vigo,
A Coruña e Ferrol. Reprodúcese
así en todas as franxas de idade.
Resulta rechamante a fidelidade á central sindical mesmo nas
persoas maiores de 65 anos. Por
estruturas gremiais, en Servizos, o
grupo de afiliados e afiliadas menores de 30 anos supón o 31%;
no Metal o 23% e en construción
o 14% e isto vaise reproducindo
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en case todas as franxas de idade. A afiliación por xénero era o
37,66% de mulleres e o 32,67 homes. Agora, a distribución é 37,
89% mulleres e 62,11% homes.
Unha variación mínima pero
salientábel porque segue a tendencia a que cada vez haxa máis
mulleres afiliadas ao sindicato.
Como avalía a CIG estes datos?
Isto demostra que a CIG é a alternativa sindical na que a clase
traballadora pode confiar e que
só deste xeito, co apoio á CIG,
os traballadores van acadar melloras laborais. Desde logo teñen
que seguir refugando, cada vez
máis, esoutro modelo sindical do
españolismo que, en parte, é culpábel do que está a suceder nas
relacións laborais e que se opón
sistematicamente, co apoio da
patronal e do españolismo político, á conformación dun Marco
Galego de Relacións Laborais . A
nosa independencia e pluralidade
é unha garantía e isto non ten que
supor ningún impedimento para
converxer con outras estratexias
políticas sempre que supoña a defensa de maior xustiza social, que
aborde problemas de igualdade,
que aposte pola protección do
medio ambiente, a solidariedade
internacional, a paz, que defenda
do noso dereito á autodeterminación e a normalización do uso da
nosa lingua, que son a síntese dos
nosos principios.
■
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Ecuador:
incerteza positiva
■ Santiago Ortiz Crespo

Logo dunha
década de crise dos
partidos, de avances
e retrocesos na
reforma neoliberal,
asistimos ao
ascenso dun
movemento
electoral e
democrático que se
apresta a gobernar
co Presidente Rafael
Correa. Trátase
dunha situación
inusitada, chea
de expectativas e
incerteza, como
todo momento
de cambio. Neste
artigo ofereceranse
algúns elementos
para descifrar a
situación.
abril 2007

Correntes híbridas
As eleccións presidenciais dividiron de xeito momentáneo o electorado entre os dous candidatos na
segunda volta. Pero esta división
non separa bloques monolíticos,
senón vertentes heteroxéneas, que
se polarizan en torno a dúas propostas, a unha democrática e crítica ao
neoliberalismo e a outra favorábel
a este, baixo un estilo crioulo, populista e autoritario.
Rafael Correa cataliza a primeira corrente, beneficiándose dun
acumulado social e político que vén
de hai máis dunha década. Nesta
corrente, tal como se constata no
salto da primeira á segunda volta,
dun 23% a un 57% do electorado,
conflúen sectores convencidos da
refundación do país con diversas
vertentes contrarias ao proxecto
autoritario de Noboa, movementos sociais e de esquerda con bandeiras antineoliberais, vertentes
populares que buscan modificar o
modelo de desenvolvemento ou
simplemente grupos pobres que se
adhiren coa expectativa pragmáti-
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ca de solucionar as súas necesidades
inmediatas.
Álvaro Noboa canalizou os
partidarios do neoliberalismo, asumindo un estilo mesiánico. Uniu
paradoxalmente os máis ricos e
beneficiados do modelo neoliberal
e a sectores populares, pero a súa
derrota impídelle constituírse nun
referente político coherente para
toda a dereita, onde varios liderados disputan a hexemonía, coa súa
propia lóxica e intereses.

Os escenarios
O novo goberno propúxose
nos primeiros cen días ditar medidas decisivas orientadas á reforma
política, económica e mellorar a calidade de vida da xente. Entre elas
atópase a convocatoria á Consulta e a Constituínte, a mellora da
participación do Estado na renda
petroleira, a reactivación da economía interna e un "paquete" social, é
dicir, o cumprimento das promesas
cos megaproxectos de microfinanzas, obras públicas, vivenda e duplicación do bono.
O primeiro escenario é favorábel para o novo goberno: coa
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confianza da poboación e o alento
da opinión pública, Correa logra
achandar o camiño á Consulta e
a Constituínte e coa mobilización
popular impoñen unha reforma
que estabelece un novo réxime
político, acantoando á dereita.
Estes partidos están á defensiva
e non dan cunha contraofensiva
eficaz, nin logran unificarse nunha fronte de oposición de xeito
inmediato. Na xestión de goberno
tómanse as medidas oferecidas, o
que lle permite gañar popularidade mentres se impón un camiño
"plebiscitario", onde se consulta
unha e outra vez ao "soberano"
mediante consultas populares e
masivos procesos de mobilización, crece a politización popular
e o liderado do Presidente, o que
lle permite ao Movemento País
acumular unha corrente "cidadá"
maioritaria, que arrastra a grupos
populares, superando as divisións
tradicionais nos sectores de esquerda. Nese contexto é posíbel
que Correa se proxecte para un
seguinte período presidencial.
O segundo escenario é o da
negociación: hai unha xestión eficiente do goberno, este cumpre as
súas promesas e logra unha xestión
axeitada da economía, tomando
medidas que melloran o nivel de
vida dos pobres, acumulando popularidade. Ademais aproveita un
marco económico e internacional
favorábel. Pero o goberno non ten
a suficiente capacidade de mobilización social e política, para impoñer unha Constituínte "con todos
os poderes" e prefire negociar, coa
oposición, unha vía intermedia de
reforma cunha axenda acoutada,
onde se inclúen temas referidos á
autonomía -que neutraliza unha
posíbel mobilización da dereita-,
o sistema político e electoral, así

como os órganos de control, entre outros temas que se tratarían
nunha Asemblea Constitucional.
Neste marco hai certa estabilidade.
Correa pode cumprir os seus catro
anos e a dereita busca un espazo
para se recompoñer superando a
forma partidaria do PSC nunha
ampla corrente política en torno a
unha figura como o propio Nebot
"recargado".
O terceiro escenario dáse un
equilibrio inestábel e desgastante. Correa gaña a consulta, pero

O novo goberno propúxose
nos primeiros cen días
ditar medidas decisivas
orientadas á reforma
política, económica e
mellorar a calidade de
vida da xente. Entre elas
atópase a convocatoria á
Consulta e a Constituínte,
a mellora da participación
do Estado na renda
petroleira, a reactivación
da economía interna e un
«paquete» social.
a dereita e o PSP gañan a maioría
na Asemblea, e limitan a reforma política. A disputa postérgase, pero prodúcese gradualmente tanto no plano institucional
como nas rúas. A dereita gaña a
iniciativa utilizando bandeiras de
demanda rexional ou recursos do
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terrorismo económico (escaseza
de alimentos e gasolina, paros de
transporte) manexando eficazmente os medios de comunicación, contra Correa. A dereita
busca o desgaste paulatino do
goberno sen desbotar tampouco
a posibilidade dunha crise institucional onde Correa sexa derrocado con golpe de Estado.
Seguramente os tres escenarios
propostos non se darán talmente na
realidade, pois esta sempre presenta
un cadro máis variado e complexo.
O triunfo de Correa abre unha fiestra chea dunha incerteza positiva
para os movementos sociais e de
esquerda, unha viraxe histórica
que se dá moi de tempo en tempo,
probabelmente unha vez en cada
xeración, oportunidade que pode
permitir un salto importante nos
procesos de acumulación de forzas
das correntes democráticas e nacionais.
De calquera xeito o escenario
resultante dependerá do uso creativo dos recursos de poder, dunha
estratexia dos actores que supere as
visións liñais e evolutivas e a construción dun discurso novo suficientemente atractivo para as diversas
vertentes que constitúen o campo
democrático.
Santiago Ortiz Crespo é profesor-investigador da Facultade Latinoamericana de Ciencias Sociais (FLACSO) na
súa sede en Ecuador.
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Xesús Seixo e Manuel Carvalho asinaron o
documento o 28 de decembro en Braga

Os secretarios xerais da CIG
e da CGTP-IN asinan un
Protocolo de Cooperación entre
as dúas Confederacións
Manuel Carvalho da Silva, como secretario xeral da
CGTP-IN, e Xesús Seixo Fernández, como secretario
xeral da CIG, estamparon o 27 de decembro na cidade
de Braga a súa sinatura ao pé dun Protocolo de Cooperación entre as dúas organizacións, nun acto presidido
por Adão Ribeiro Mendes, coordinador da Unión dos
Sindicatos de Braga da CGTP-IN.
O contido de protocolo xira especialmente arredor
de dous eixes: a cooperación no ámbito laboral transfronteirizo e na actividade internacional. No primeiro
caso, ofrecendo axuda e asesoramento aos afiliados e
afiliadas das dúas centrais que se desprazan ao outro país
para traballar; no aspecto internacional establecendo
a vontade de consulta previa e actuación conxunta
ante terceiras organizacións e institucións e organismos
internacionais.
Suso Seixo e Manuel Carvalho destacaron a importancia deste protocolo por canto a actividade económica da Eurorexión Galiza/Norte de Portugal está experimentando un grande crecemento o que trae como
consecuencia que moitos traballadores e traballadoras
se despracen diaria ou semanalmente ao outro lado da
fronteira para traballar.
A maiores disto, e moi especialmente na Galiza, as
condicións laborais e salariais ás que son sometidos os
traballadores/as transfronteirizos adoitan estar moi por
baixo do establecido nos convenios colectivos, por non
falar dos casos, desgraciadamente demasiados, nos que
o traballo se realiza en condicións de clandestinidade.
Digno tamén de especial mención son as condicións
de precariedade e de mínimas condicións de seguridade
laboral nas que realizan o seu traballo unha grande parte
dos traballadores e traballadoras transfronteirizas.
Na área internacional, as dúas centrais están xa
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■ Moncho Boán

inmersas nun proxecto conxunto de intervención
en Angola en colaboración coa central sindical angolana UNTA. Ambas as tres centrais son membros
da CSPLP, internacional sindical integrada polas
centrais sindicais dos países lusófonos de Europa,
África, América e Asia. A CSPLP constitúe para a
CIG un espazo preferente de actuación sindical e o
protocolo asinado vai repercutir favorabelmente na
presenza activa da central nacionalista nesta organización supranacional.

Resultado da cooperación CIG - CTC,
inaugurouse na Habana a maior instalación
de enerxía solar fotovoltaica de Cuba.

A CTC destaca que a iniciativa
da CIG estivo encadrada nas
prioridades do movemento
sindical cubano

O pasado 3 de febreiro tivo lugar na sede central da
CTC (Central de Traballadores de Cuba) a inauguración dun sistema de subministro eléctrico mediante
paneis solares que transforman a enerxía radiante solar
en enerxía eléctrica. A inauguración puxo punto final
a un proxecto de cooperación sindical da nosa central coa central sindical cubana que se desenvolveu
ao longo de varios meses con resultados plenamente
satisfactorios.
No ano 2005 a CTC de Cuba expuxo á CIG o
seu interese en ser obxecto dunha actuación semellante á que a nosa Central tiña realizado en GuinéBissau en 2004. A proposta cubana foi examinada
e avaliada tecnicamente, chegándose á conclusión
de que a nosa actuación era posíbel e útil. A Executiva Confederal da CIG deu o seu visto e prace ao
proxecto, procedeuse ao deseño técnico definitivo
e solicitouse financiamento á Dirección Xeral de
Cooperación, que destinou para o proxecto unha
subvención de 141.800 euros.
Campo solar, acumuladores, inversores e cadros de
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A CIG participou na Conferencia
Internacional de Solidariedade
co Sahara Occidental

control son os elementos principais
do sistema instalado, que está deseñado para responder ás
necesidades lumínicas e ofimáticas dos
despachos e oficinas
das 17 áreas de trabaReynaldo Valdés, segundo Secretario llo do Secretariado
da CTC (na esquerda da fotografía) con
Nacional da CTC,
Pedro Ross, ex-Secretario Xeral da CTC
e actual embaixador de Cuba en Angola, así como garantir
durante a inauguración da instalación.
subministración
eléctrica ao servidor que conecta a rede informática
da CTC en todo Cuba.
Con todo, os aspectos máis importantes do sistema
instalado hai que situalos na calidade da enerxía subministrada e na seguridade da subministración. Unha
segunda característica é a seguridade na continuidade
da subministración enerxético. En caso de corte eléctrico externo (apagón ou avaría), o sistema garante que a
alimentación eléctrica se manterá a pleno rendemento
por espazo de 10 horas.
Este proxecto de cooperación CIG-CTC tivo
tamén outra significación máis política ao ser unha
achega sindical ás actividades desenvolvidas durante
o ano 2006, declarado polo Goberno cubano “ano da
eficiencia enerxética”.
Nun escrito de agradecemento dirixido á CIG, a
CTC sinala que “a solidariedade e a amizade que durante estes tempos difíciles temos recibido de vostedes,
tomou hoxe a luz do sol para iluminar o noso edificio e
posibilitarnos a oportunidade de contribuír ao desenvolvemento enerxético do país”. No mesmo escrito lese
tamén: “A Central de Traballadores de Cuba expresa
o seu agradecemento polo esforzo realizado na materialización do Proxecto Introdución e Promoción das
fontes de Enerxías renovábeis na CTC Nacional, que
forma parte das prioridades do Movemento Sindical
Cubano.”

Mais de catrocentas persoas en representación de
gobernos, parlamentos, concellos, partidos, sindicatos
(entre eles a CIG), ONGs e Asociacións de solidariedade e apoio ao Sáhara., déronse cita en Tifariti para
asistir aos actos conmemorativos da declaración de
independencia e para celebrar
unha Conferencia Internacional de Solidariedade co Pobo
Saharauí que pola primeira vez
ten lugar en territorios liberados.
No acto central o Presidente da
RASD e Secretario Xeral da
Fronte POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, pronunciou un Mohamed Abdelaziz, Presidente
discurso onde adicou un emo- da RASD e Secretario Xeral da
Fronte Polisario, presidindo as
cionado saúdo de respecto e de celebracións do 31 aniversario da
ánimo para todos os militantes proclamación da independencia.
que están a ser perseguidos e represaliados polas accións de protesta que se están a desenvolver
nos territorios ocupados no que
denominou “Intifada da Independencia”; denunciou tamén
os arrestos, detencións e torturas a que están sometidos moitos
deles e anunciou a intensificación da campaña internacional
de 175.000 saharauís
de denuncia mediante o envío Arredor
viven nos campamentos de
de delegacións ao Sahara occi- refuxiados estabelecidos
dental ocupado por Marrocos. no deserto alxerino.
Fixo ademais unha mención
moi significativa a respecto da
política do actual goberno español, condenando o convenio de
venda de 1.200 carros de combate asinado entre os gobernos
español e marroquí e lamentou
profundamente o apoio que dá o
goberno español ás pretensións
marroquís de “solucionar” o
Mesa presidencial da
conflito mediante a concesión Conferencia Internacional
Solidariedade co
aos saharauís dun “amplo esta- de
Pobo Saharauí.
tuto de autonomía”.
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O VII Foro Social Mundial
celebrouse na África negra

Un Foro estraño e contraditorio.

África, continente negro pero tamén árabe, vive un
enfrontamento de séculos entre estas dúas realidades.
Quizais isto explique a baixísima participación árabe
nas actividades do Foro a pesar da relativa proximiDo 20 ao 25 de xaneiro tivo lugar, nun complexo
dade.
deportivo da periferia da capital queniana, a sétima ediA pobreza non é unha cuestión individual senón,
ción do Foro Social Mundial, cumprindo así o compromoi especialmente, unha cuestión social e iso condimiso de sesionar na África despois de se ter celebrado en
ciona en grande medida a capacidade de mobilización
Mumbai (India) no 2004. África -sinaladamente Bae desprazamento dos movementos sociais africanos
mako, capital de Mali- acollera
que son os eternos ausentes en todos os Foros Sociais
xa en 2006 unha das tres sedes
Mundiais. Esta mesma razón explica que no FSM de
do VI Foro Social Mundial na
Nairobi houbese unha proporción de non africanos moi
súa experiencia policéntrica.
superior á que se constataba no Foro Social de Mumbai
O Foro celebrado en Quenia
en relación aos asiáticos.
tivo por lema “Loitas populares,
Para facer fronte aos cuantiosos gastos que orixinan
alternativas populares” e desde o
os Foros Sociais Mundiais recórrese en grande medida
primeiro día reflectiu claramenao pagamento de dereitos de inscrición dos participante moitas das debilidades -en
tes sexan organizacións ou individuos. Con todo, os
grande parte, debidas á realidade
ingresos son sempre insuficientes e as débedas páganse
política, económica e social do
maioritariamente mediante doazóns. En Nairobi busReunión sindical na sede
continente- que caracterizan o
couse unha solución á marxe do espírito e da Carta dos
da COTUK-Confederación
dos Sindicatos de Quenia,
movemento popular en África.
Foros: recorrer á presenza, protagonismo e patrocinio
durante a celebración do
Os grandes problemas de
de empresas privadas, camiño timidamente iniciado
Foro Social Mundial
África protagonizaron a maioría
en Mumbai e no último Porto Alegre. En Quenia sudas actividades: o neocolonialisperáronse todas as marcas e algúns experimentamos
mo actual, a falta de auga potábel e a súa privatización,
un profundo calafrío cando tivemos que pagar a cota
a muller nas culturas africanas e no Islam, o mapa de
de inscrición polo procedemento de comprar tarxetas
culturas e fronteiras, a saúde (o VIH e a sida, a malatelefónicas dun determinado operador de telefonía!
ria...) e o custo dos tratamentos médicos, os obxectivos
Non menor foi o escándalo que se produciu ao saber
da cooperación internacional cara ao continente...
que algún dos restaurantes que servían comidas perPara os movementos africanos, este Foro xunto
tencían a un ministro do goberno, antigo torturador
co celebrado o ano pasado en Bamako serviron para
de loitadores independentistas.
empezar a estabelecer redes de coñecemento e sentar
Por primeira vez nun Foro Social o protagonismo
bases de traballo en común. Desde unha perspectiva
dos movementos sociais estivo case monopolizado pomáis global, a sensación de cansazo e a necesidade de
las Igrexas e as súas ONGs. Só o movemento sindical
iniciar un punto de inflexión na celebración e na meinternacional presente no Foro foi quen, aínda coas súas
todoloxía dos Foros sociais foi a nota
limitacións, de oferecer outra imaxe de
máis significativa. Fronte a posicións
colectivo presente e actuante. A premoi inmobilistas, unha grande maiosenza das Igrexas integrou maioritariaría dos asistentes considerou necesario
mente o Comité organizador, impondo
“parar a reflexionar” e para iso promoitas das súas teses. Esta actitude de
púxose renunciar ao Foro no 2008 e
exclusión cara aos movementos sociais
incidir nos sucesivos Foros para ilos
tivo o seu máximo expoñente na deciconvertendo en lugar de confluencia
sión de non celebrar a Asemblea dos
de loitas e mobilizacións evitando a
Movementos Sociais que pecha semManifestación no recinto
situación actual de espazo limitado
do Foro Social Mundial pre os Foros. A intensa presión exeren protesta polos
unicamente a debates e contactos
asasinatos de sindicalistas cida fixo mudar, só a partir do terceiro
en Guinea-Conakry. día, esta inaudita decisión.
entre movementos.
■

Nairobi, capital de Quenia,
escenario dun FSM estraño,
diferente e contraditorio.
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normalización
Anxo Louzao, secretario
nacional de CIG-Ensino

«O novo decreto
de normalización
supón un paso
importante, pero
só un paso»
Cal é a orixe deste proxecto de
Decreto de Normalizaciçon
Lingüística?

Os grupos
parlamentarios
–BNG, PSOE e PPacadaron un texto
de consenso que
modifica o Decreto
de Normalización
Lingüística vixente
desde o ano 1995.
Anxo Louzao,
secretario nacional
de CIG-Ensino,
explica o seu
contido matizando
que se trata só dun
paso máis de cara a
conseguir a plena
galeguización do
sistema educativo.

Ten a súa orixe, sen lugar a dúbidas, na constante reivindicación
e no traballo a prol do idioma que
a CIG-Ensino e outras entidades
como a Mesa os CAF e os CAE
estivemos facendo nos últimos
anos. Non é unha cuestión graciábel, senón unha conquista.
Cabe destacar tamén que había
un acordo de crear un plan de
normalización lingüística e que
as forzas que sustentan o goberno tiveron a vontade de facelo
efectivo.
Culmina as aspiracións en
materia de normalización no
ensino?
Trátase dun paso importante, pero
só iso. Non estamos ante un decreto
que asuma que o idioma vehicular
no ensino é o galego. O que asume é
que, como mínimo, o 50% das materias no ensino non universitario
teñen que se impartir en lingua
galega. Un dos aspectos máis positivos, tendo en conta a situación
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actual, refírese ao ensino infantil,
para o que se prevé que se terán que
impartir as aulas en galego naqueles
ámbitos galego-falantes atendendo ao mapa sociolingüístico. Isto
implica que agás en cidades como
Ferrol, A Coruña ou Vigo e algún
outro núcleo, no resto do país o
ensino infantil terá que ser en galego, xa que continúa a ser a lingua
predominante. Tamén avaliamos
positivamente o que se refire ás
materias en primaria. Na ESO estabeleceranse as materias concretas
unha vez se aproben os novos currículos desta etapa educativa polo
desenvolvemento da LOE.
Que prevé o decreto para eses
ámbitos castelán-falantes?
No caso dos contornos castelánfalantes o uso do galego será como
mínimo igual ao da lingua castelá
e fomentarase a adquisición progresiva da lectura e da escritura
na perspectiva de que se converta
en idioma base de aprendizaxe de
modo que os rapaces teñan unha
competencia en galego que lles permita comunicarse co alumnado e
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normalización
co profesorado. Isto é un avance
importante, xa que o anterior decreto só falaba da lingua predominante sen concretar nada máis.
O anterior decreto foi
sistematicamente incumprido.
Repetirase a situación?
O actual decreto recolle que se
levará a cabo unha avaliación da
súa aplicación o cal é un avance. Tamén reforza as equipas de
normalización lingüística como
elementos importantes na normalización dos centros e dálles as
mesmas atribucións, tanto econó-

micas como administrativas, que
teñen os departamentos. Unha
reivindicación que foi avalada
por máis de 360 centros nunha
campaña que realizou a CIG-Ensino. Tamén se asume a necesidade de formar ao profesorado e
concretamente aos funcionarios
en prácticas, cunha formación específica para este profesorado que
se incorpora ao ensino público.
Isto é de mínimos, porque cabe a
posibilidade de que os consellos
escolares poidan ampliar estes
mínimos sen ningún problema. É
unha das críticas que lle facemos.
Deixar ao arbitrio dun órgano menor a decisión
implica que o galego
non gañe novos espazos
máis tendo en conta que a lingua
neste país, nunha sociedade
diglósica,
ten poucos
apoios e
está realmente marxinada de
moitos ámbitos de uso.
En que medida
esa avaliación vai
favorecer que se
cumpra?
Aí é onde está o problema. Temos
unha ferra-

abril 2007

tempo sindical

menta que ten as súas posibilidades de avanzar na normalización
lingüística e agora falta a vontade,
os recursos e os medios. O primeiro
é a formación do conxunto do profesorado cun plano de formación
e de actualización que non só leve
consigo a formación terminolóxica da súa área específica senón que
tamén conleve unha formación
sociolingüística para que poida actuar activamente como un axente
normalizador. Hai que reforzar as
equipas de normalización lingüística para que sexan realmente o
núcleo central da normalización.
É urxente e necesaria a publicación
de todo tipo de material pedagóxico e didáctico. Hai materias que
non teñen sequera un manual en
galego. Hai que mudar a inspección educativa. Nós apostabamos
por que houbese unha inspección
específica pero o decreto non recolle nada diso.Tamén é prioritario
que a inspección mude de actitude
e que vele para que realmente se
efectivice esta norma.
Un mestre, podería negarse a
impartir as aulas en galego?
Non se pode negar. Somos funcionarios e é indiscutíbel que temos
unhas obrigas que temos que cumprir, igual que temos un horario
ou que facer unha avaliación. Do
mesmo xeito temos que impartir
as aulas en lingua galega. Hai que
dicir nese sentido que sempre hai
resistencias nun colectivo tan amplo pero cremos que con vontade
política, cos recursos necesarios e
coa formación, que é imprescindíbel, non se tiñan que dar casos
de rexeitamento. O que si que nos
preocupa na súa aplicación, e que
poida quedar a expensas da voluntariedade ou da consciencia deste
colectivo.
■

historia
Ocorreu hai 30 anos

Nace a Intersindical
Nacional Galega
O 3 de maio de 1977
a ING presentaba os
estatutos na oficina
do Ministerio
de Relaciones
Sindicales; tería
que o facer cada un
dos sindicatos que
a integraban por
separado. O SOG
legalizaríase como
varias federacións:
químicas, comercio,
metal, construción,
etc. Ademais,
formaban parte da
ING as federacións
sectoriais: UTBG,
UTSG, UTEG e
SGTM.
■ Manuel Mera

Secretario Confederal de Formación
Sindical e Comunicación

E o 29 de xuño aparecía unha
información nos xornais na que
dicía que o día anterior se reunira
en Compostela o pleno da ING e
fora elixido como secretario xeral
en funcións Francisco García Montes, até a celebración do Primeiro
Congreso que se anunciaba para
setembro, aínda que despois se
realizaría no mes de outubro.
Coa constitución da ING in-

tegrábase a todos os asalariados e
asalariadas de distintos sectores
produtivos nunha soa central,
despois de que CCOO e UGT, así
como outros sindicatos, racharan
coa unidade sindical e decidiran
legalizarse. A unidade era un sentir moi forte nas empresas que fora
cuestionado especialmente pola
UGT durante o período de transición. O lector debe saber que
esta central non existiu en Galiza

Había sectores que
entendían que constituír
unha central sindical,
como xa facían as centrais
de ámbito estatal, era
renunciar a unha central
única como se aprobara
na 1º Asembleia do SOG ,
e polo tanto dar folgos á
división sindical
durante o franquismo e que xurdiu
coa transición política con grandes
apoios económicos exteriores. Entrementres, as CCOO -hexemonizadas polo PC, mais con sectores
anarquistas e nacionalistas no seu
interior- tivo todo o protagonismo
durante esta etapa, xa que USO, de
raíz socialcristiá, tiña unha presenza moi cativa.
A respecto da presenza pública da ING, cómpre destacar que
nos xornais galegos xa aparecía a
seguinte noticia o 15 de marzo de
1977: “Acábase de constituír a Intersindical Nacional Galega (ING)
despois de conversas mantidas
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por representantes do Sindicato
Obreiro Galego (SOG), Unión de
Traballadores da Banca de Galicia
(UTBG), Unión de Traballadores da Sanidade Galega (UTSG),
Unión de Traballadores do Ensino
de Galicia (UTEG) e Sindicato
Galego de Traballadores do Mar
(SGTM), todos eles de ideoloxía
nacional-popular e vencellados á
Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). A ING trata de saír
ao paso da situación de pluralismo
sindical e anuncia que continuará
loitando polo obxectivo estratéxico sempre defendido na práctica
da Central Sindical Única Galega
(CSUG) baixo unha perspectiva
anticapitalista e anticolonial” . É
de supor, dado o caracter simbólico
do Día da Clase Obreira Galega,
que foi esta a data escollida aínda
que o anuncio saíu posteriormente
nos xornais.

O contexto e os debates
no nacionalismo
Nas folgas de 1972, Organización Obreira (OO), representativa
da mocidade do PC, escíndese en
Vigo de Comisións Obreiras por
mor da oposición aos pactos con
sectores burgueses, o chamado
“pacto pola liberdade” que alenta
o PCE. OO conta axiña con presenza noutras zonas de Galiza, e
ademais con sectores nacionalistas no seu interior, aínda que, sobre todo, debilita os comunistas pro
soviéticos abrindo unha fenda que
aproveita axeitadamente un nacio-
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Coa constitución da ING
integrábase a todos os
asalariados e asalariadas
de distintos sectores
produtivos nunha soa
central, despois de que
CCOO e UGT, así como
outros sindicatos,
racharan coa unidade
sindical e decidiran
legalizarse.

nalismo moi novo, comprometido
coa cuestión social e con propostas
máis radicais. Neste contexto xurdirá a Fronte Obreira da UPG, no
ano 1973, os xermolos sindicais en
1974, e a UTEG e o SOG ao ano seguinte no que se funda, así mesmo,
a fronte de liberación, a AN-PG.
Pouco despois, veu a represión, o
asasinato de Moncho Reboiras, a
detención de varios militantes e a
fuxida doutros a Portugal, mentres
que a maioría seguía a facer traballo na clandestinidade. Os alicerces
da estrutura para a construción dun
poder popular nacionalista e baseado nas clases subordinadas estaba
constituído.
Situémonos no momento político. O 5 de novembro de 1975
morre o ditador Franco e o 27 Juan
Carlos é nomeado Rei. En marzo
de 1976 un tribunal militar xulga
aos integrantes da Unión Militar
Democrática. O 3 de xullo Suárez
é nomeado presidente do Goberno,
o 30 dese mes na Coruña apróbase
unha amnistía, e o 15 de decembro
decídese en referendo a Lei de re-

Primeiro Congreso
da Intersindical
Nacional Galega
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forma política do Estado. O 24 de
xaneiro de 1977 un comando dereitista asasina a 5 avogados laboralistas en Madrid. Un decreto do 17 de
marzo amplía a amnistía.
A nivel laboral vaise abrindo
a billa; no ano 1975 promúlgase a
“Lei de Conflitos Colectivos”, en
1976 a Lei sobre Relacións Laborais, e en 1977 elimínanse as restricións ao dereito de folga, o 4 de
marzo, e o 1 de abril un Real decreto
sobre Asociación Sindical. O RD
do 6 de decembro de 1977 regula a
eleccións de representantes sindicais nas empresas.
Trátase polo tanto de dous anos,
1976 e 1977, con moitos luscos e
fuscos, nos que aínda non se sabe
moi ben por onde pode ir as cousas
e nas que o movemento obreiro e
as organizacións nacionalistas e de
esquerdas forzan a máquina, empurrando leis, decretos e medidas
que van democratizando un réxime
politicamente derrotado.
A ING non nacía sen debate.
Había sectores que entendían que
constituír unha central sindical,

historia
como xa facían as centrais de ámbito estatal, era renunciar a unha
central única como se aprobara
na 1º Asembleia do SOG, e polo
tanto dar folgos á división sindical.
Analizaban erroneamente a correlación de forzas, deixábanse levar
pola maior capacidade mobilizadora das organizacións máis radicais
e do nacionalismo, sen comprender que a división sindical estaba
formalizada desde o momento que
CCOO aceptou a imposición do
goberno e da UGT. Non constituír
e legalizar unha central sindical sería un erro histórico, xa que non
teriamos un proxecto organizativo
que oferecer aos traballadores e traballadoras nacionalistas. Non foi a
única discusión, xa que relacionada
con esta estaba o debate sobre se o
SOG debía seguir ou non integrando a fronte de liberación nacional, a
AN-PG. Nas asembleas decidiuse a
autonomía, de xeito tal que a nova
central afiliara a todos os asalariados que aceptasen os principios e
obxectivos, fosen ou non militantes
da fronte política. Comezábase a fa-
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lar desde este intre do movemento
nacional-popular galego.

O 1º Congreso da ING
Na Segunda Asemblea do SOG,
o 25 de setembro de 1977, realizada nos locais da ING en Vigo, inaugurados no mes de xuño na rúa
Portanet, aprobouse formalmente
a integración na ING do que era a
pola máis importante da nacente
central sindical nacionalista. Na
reunión houbo enfrontamentos
cun sector dos delegados (algúns
dos cales foron posteriormente expulsados), vencellados ao futuro
Partido Obreiro Galego, xurdido a
partir dunha escisión da UPG por
sectores que non mantiñan unha
oposición frontal a unha proposta
autonómica para Galiza, fronte á
defensa da maioría das “Bases Constitucionais da Nación Galega” que
era unha alternativa confederal. O
POG constituiríase no mes de outubro. Previamente xa houbera outra
ruptura, neste caso por oposición,
entre outros motivos, á construción
da central sindical que deron lugar

Asemblea Comarcal da
ING de Vigo previa á
celebración do Congreso
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Coa realización deste 1º
Congreso o sindicalismo
nacionalista daba un pulo
histórico, e preparábase
para en moi pouco tempo
conseguir ter o carácter
de “sindicato máis
representativo”, superando
nas eleccións de 1980 os
1.500 delegados e o 15%
de representación na
comunidade autónoma.
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a que xurdira o Partido Galego do
Proletariado.
Ademais das tensións internas,
nun escenario político que aínda
non estaba totalmente clarificado,
durante este período houbo importantes mobilizacións por folgas
sectoriais obreiras ligadas ás melloras nos convenios colectivos, ou a
conflitos en empresas como Alúmina-Aluminio, Ascón ou na central
térmica das Pontes, así como as protestas labregas contra a ocupación
de terreos nas Encrobas, con graves
choques entre veciños e a Garda
Civil (15 de febreiro), e opóndose
á explotación da praia de Baldaio (8
de maio), ou a realización dunha asemblea labrega en Lugo das CCLL
(SLG) con 15.000 asistentes a prol
da eliminación da cota empresarial
agraria (26 de novembro), ou manifestacións sociais contra a construción da central nuclear en Xove (10
de abril). Ou sexa que 1977 foi un
ano ateigado de incertezas, conflitos e mobilizacións, aínda que sobre
todo de paixón e atrevemento.
Tamén ese mesmo ano se asinaban entre os partidos e o Goberno central os Pactos da Moncloa,
aprobados o 25 de outubro, que
significaron un freo aos avanzos da
clase obreira e posteriormente un
recuar das conquistas e do movemento social, como dicía o Eixo nº
13 “aparentemente as centrais sindicais estatais estiveron á marxe do
devandito pacto, se ben é certo que
como parece dixo Santiago Carrillo
(remitímonos á prensa) as ‘grandes
centrais’ estaban na práctica alí
presentes, xa que efectivamente
alí estaban os grupos políticos que
inflúen nelas”. Con este pacto limitábanse os aumentos salariais ao
20/22% cando o IPC medrara un
35%. En poucas palabras, aceptábase a diminución dos salarios en
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beneficio da patronal. Este acordo
foi asinado polo PCE.
O primeiro Congreso da ING
celebrouse na “Residencia do Tempo Libre de Patos”, concello de Nigrán, os días 8 e 9 de outubro de
1977. No encontro debateuse un
informe histórico e de xestión da
Dirección Nacional (provisoria),
o programa, estatutos, finanzas, e
un relatorio sobre Emigración. O
programa contemplaba como un
alicerce a autoorganización nacional dos traballadores galegos. Os
estatutos foron os que centraron o
debate, segundo reflicte o Eixo nº
13 adicado ao Congreso.
Foron elixidos no Congreso os
seguintes cargos para a Secretaría
Nacional: secretario xeral, Francisco García Montes; subsecretarios, Xenoveva Ferreiro Antelo e
Eladio Pérez González; secretario
de organización interna, Xosé Lois
Ríos Paredes; secretario de prensa,
Alfredo Suárez Canal; secretario de
propaganda, Xosé Ramón García
Loureiro; secretario de relacións
exteriores, Manoel Fernández Rodríguez; vogal de finanzas, Fernando Acuña Rúa, vocal de técnica e
infraestructura, Xosé Manoel Fernández Vázquez; vocal de emigración, Xan Carballo Rodríguez.
Coa realización deste 1º Congreso o sindicalismo nacionalista
daba un pulo histórico, e preparábase para en moi pouco tempo conseguir ter o carácter de “sindicato
máis representativo”, superando
nas eleccións de 1980 os 1.500 delegados e o 15% de representación
na comunidade autónoma, como
exixía a lexislación. Convén salientar a idade dos que compuñan o secretariado da ING, a súa mocidade,
algo que pasado o tempo sempre se
esquece. Só Eladio Pérez superaba
claramente os trinta anos.
■
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Documentais Fesga
Metal en loita é un
exemplo de participación e de loita
da clase obreira que
FESGA quere divulgar a través deste
documental. O vídeo
recolle a negociación
colectiva do convenio do metal da provincia de Pontevedra, que é a
máis importante de Galiza, tanto polo número de
persoas que abrangue, unhas 25.000, como pola
capacidade mobilizadora dos traballadores e das
traballadoras do sector e os avanzos que se acadaron en materia laboral nas últimas décadas. Durante a negociación colectiva do ano 2006, máis
unha vez, reflectíuse esta realidade: nove días de
folga, ducias de miles de persoas manifestándose
na rúa e asembleas masivas.

Estudo socioeconómico
da bisbarra de
Bergantiños
Este é o segundo estudo
socioeconómico que realiza FESGA
dunha bisbarra
galega. O anterior foi sobre as comarcas de Muros
e Fisterra, e con el preténdese non só facer unha
análise da situación actual senón tamén adiantar
obxectivos para pular pola economía e a creación
de emprego. Aquel primeiro volume foi acollido
positivamente e completouse, como tamén se fixo
neste caso co vídeo Bergantiños, unha ollada en
perspectiva.

Galiza en Venezuela é, segundo explica Xurxo Martínez
Crespo, o rescate da
historia esquecida,
amnésica, das galegas e dos galegos que
desde 1940 comezaron a chegar a un
dos poucos países no
mundo que non recoñecera a ditadura
franquista. “O oposto á amnesia non é a lembranza, senón a verdade”, afirma Martínez Crespo.
Verdade resucitada neste documental da man de
sobrevivintes protagonistas que contan a fazaña
da resistencia e do anonimato dos milleiros de
galegas e de galegos de Venezuela que loitaron
polo seu país na política, na economía, na cultura
e na súa dignificación.

Bergantiños, unha
ollada en perspectiva
achéganos a unha das
comarcas con máis
potencilidades económicas de Galiza e que,
ademais conta cun
grande patrimonio
ecolóxico, histórico e
cultural. Estas virtudes
foron truncadas durante séculos, malia os
esforzos realizados polos bergantiñáns, e deron
lugar a graves problemas de desvertebración, dependencia, emigración, baixa natalidade, falta
de emprego... Neste momento, e tal e como se
plasma neste traballo, todo indica que hai avanzos
e unha grande vontade na bisbarra para superar
calquera tipo de atranco, aínda que os lastres anteriores non sexan doados de soltar.
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música

Zurrumalla:
«Hai que potenciar e
valorizar a música tradicional»
Fato de xentalla,
Grupo de xente
de pouco valer ou
mestura de cousas
desprezábeis. Esta
é a definición de
«zurrumalla» que
enfoca con retranca a
xuntanza destes seis
músicos. A música
tradicional galega é
para eles máis que un
estilo, é parte da súa
vida.
Desde 1999 tiveron centos de actuacións, aínda que recoñecen que
non se moven moito porque todos/
as traballan e aproveitan o verán
para ir de festivais mais tamén para
descansar. Destas seis persoas con
idades desde os 30 até os 46 anos,
catro deles son afiliados/as da CIG,
e deses catro Bieito é traballador da

CIG-Ensino e Xulio delegado en
Dalphimetal.

Que problemas enfronta na
actualidade a música tradicional?

Quen é Zurrumalla?
Somos seis: Patri, pandeireta e voces, Juan, percusión e voces, Carlos,
percusión, Suso, gaita e pínfano,
Bieito, gaita, e Xulio, acordeón. O
repertorio que facemos é de música
tradicional con algúns arranxos.

O problema da música galega é por
un lado a falta de difusión e de apoio
institucional e por outro lado o colonialismo puro e duro. A época de
Fraga fixo moito mal, ridiculizouse
a música tradicional, non se dignificou a ensinanza deste tipo de música
senón todo o contrario, e aínda por
riba xurdiu a idea esta equivocada
das bandas marciais escocesas, que
tampouco axudou. Falta proxecto e
profesionalización, non se potencia
nin valoriza a música tradicional,
tamén habería que aproveitar para
mover concertos nos centros galegos do exterior.

Como e cando comezades?
Levamos xunto desde 1999. Xorde
porque parte de nós coincidiamos
na escola de Gaitas do Centro
Cultural de Curuxo, algúns dando
clase, outros recibindo, e comezamos a xuntármonos entre nós, polo
simple feito de tocarmos xuntos, e
ás veces ía saíndo algunha canción.
E pouco a pouco fomos collendo
máis xente.
Onde actuades?
Imos máis a romarías que a actuacións de palco, aínda que tamén
hai. Facemos de todo, casamentos,
bautizos, e catro de nós tamén participamos das mobilizacións, manifestacións, e un par de veces ao ano
imos tocar pola CIG de Vigo.

Que significa para vós esta
«Zurrumalla» e que plans de
futuro tedes?
Para moitos/as de nós é un pouco
a vida que hai fóra do traballo; no
noso tempo de lecer dedicámonos a
ir tocar, de festa. No verán andas de
festival en festival, coñeces moita
xente, fas un pouco outro xeito de
vida distinto.
Os nosos plans de futuro como
mínimo é continuar a tocar, mais
tamén temos en mente sacar un
CD en condicións. Agora gravamos unha maqueta.
O noso soño é continuar a tocar,
facelo ben e estar preto da xente,
compartindo a música e os bos momentos.

