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El valor de l’aigua
El 22 de març es commemora el Dia Internacional de l’Aigua.
La campanya digital #Water2me de l’ONU pretén generar debat
entre la ciutadania sobre un dret fonamental per a la vida i que
ha sigut un element essencial per a combatre la COVID-19.

global (eficiència i fugides) del sistema d’aigua, l’estructura
financera i societària de les empreses concessionàries del
subministrament d’aigua, informació clara sobre l’estructura de
la tarifa, mecanismes de governança i resolució de conflictes.

L’impacte del canvi climàtic té unes derivades que afecten
la biodiversitat i els ecosistemes, aspectes fonamentals per a
mantindre el bé bàsic. Des del prisma econòmic es necessita
l’adopció d’instruments comptables que avaluen la contribució
de la naturalesa com a element clau per a la prosperitat
econòmica i el benestar humà. Per al món del treball, l’aigua
requereix d’unes infraestructures intensives en mà d’obra
i la innovació en tots els sectors productius; al País Valencià
principalment en els sectors agropecuari, energètic i turístic,
resulten fonamentals per a millorar la gestió.

Des del diàleg social, CCOO PV ha prestat molta atenció en
l’àmbit autonòmic. L’acord ‘Alcem-nos’ preveu diverses línies
d’acció dirigides a aquest efecte, per exemple, en l’eficiència
de les instal·lacions en edificis, en la protecció d’aqüífers, en la
millora de la xarxa de sanejament, en els programes de millora
integral del cicle de l’aigua amb atenció a la qualitat de les
nostres masses d’aigua o en la prevenció de la contaminació
per nitrats originada per fertilitzants i residus, és a dir, la mà
de l’ésser humà.

Qualitat de l’aigua

Protecció davant els abocaments

Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Precisament, la nova Directiva marc aprovada pel Parlament Repte Demogràfic (MITECO) hi ha més de 1000 masses d’aigua
Europeu s’estableix en els pilars de la gestió
en seriós risc per contaminació a tota
i la qualitat de l’aigua per a “protegir la
Espanya. Garantir uns cabals adequats en
L’acord ‘Alcem-nos’ preveu
salut de les persones dels efectes adversos
les conques, especialment afectats en els
diverses línies d’acció,
derivats de qualsevol tipus de contaminació
rius Xúquer, Segura i Vinalopó, així com
com l’eficiència de les
de les aigües destinades al consum humà,
la protecció davant els abocaments de
instal·lacions en edificis,
assegurar la seua salubritat i neteja, i
substàncies provinents, entre unes altres,
millorar l’accés a les aigües destinades al
de l’agricultura i la ramaderia intensiva
la protecció d’aqüífers,
consum humà”.
són reptes als quals fer front per a una
la millora de la xarxa de
adaptació saludable al canvi climàtic.
Cal garantir aigua potable de qualitat
a la població a través de serveis públics
i informació bàsica sobre aquest dret
humà com, per exemple, el rendiment

sanejament o en la prevenció
de la contaminació
per nitrats.

Calcula la teua petjada hídrica a través
de la calculadora que ofereix la Fundació
Aquae (clic ací).

La salut laboral al dia

Risc durant la lactància
La Sentència del Tribunal Suprem STS 324/2021,
sota ponència de la magistrada Rosa Virolés, resol la
controvèrsia sobre el reconeixement de risc durant la
lactància d’una treballadora del servei d’emergències
sanitàries d’Alacant. Per a CCOO PV, la Sentència té
un impacte molt rellevant i possibilita exercir una
acció sindical amb majors garanties d’èxit a l’hora de
protegir les treballadores.
La Sentència unifica doctrina i aplica la Sentència TJUE
Otero Ramos en la inversió de la càrrega de la prova de
l’existència de riscos específics físics, químics i biològics. Així
mateix, revisa la doctrina del Tribunal sobre la incidència
del temps de treball sobre el risc durant la lactància
natural. Ja era important l’exigència que l’avaluació de
riscos prevejera l’existència de riscos específics. Ara s’hi fa
un pas més: no sols cal limitar la perspectiva de la presència
de riscos a exposició de contaminants transmissibles per

via de la llet materna, sinó també considerar la distribució
del temps de treball per a analitzar la presència del risc
en situacions de treballs a torns, amb horaris i jornades
que impossibiliten la presa regular, i posa en el centre de la
protecció la mare i el menor.
Per a més informació: Guia per a la prevenció dels
riscos durant l’embaràs i la lactància (edició en valencià i
en castellà).

Caigudes en altura a diferent nivell
L’any 2020, a Espanya van morir 67 persones per accident de treball com a
conseqüència de caigudes en altura. Segons un estudi de l’INVASSAT per al
País Valencià (disponible ací), el 45,7 % dels accidents de treball qualificats
com a greus van esdevindre d’aquesta manera l’any 2019.

Els sectors de la construcció, la indústria manufacturera i, especialment
en el sector de les energies renovables recullen la pràctica totalitat
d’aquests accidents que, en el millor dels casos, deixen centenars de
persones ferides amb seqüeles irreparables.
L’atroç accident mortal per caiguda des d’una bastida el febrer passat a
Alboraia (València), de Luis Víctor, treballador sense contracte, mereix
la nostra repulsa més ferma, especialment a la conducta empresarial.
A més, requereix de tota la solidaritat amb les víctimes de l’explotació
i la precarietat, que devaluen la vida de manera vergonyant. CCOO
PV considera que aquesta casuística és absolutament evitable amb la
tecnologia i els mitjans disponibles actualment.

Medi ambient

Una planificació hidrològica adaptada al canvi climàtic
Ens trobem en el moment de passar a l’acció en la lluita per
salvar els aiguamolls de l’impacte humà. El cas de l’Albufera
i l’increment de la seua salinitat és un bon termòmetre de
l’efecte del canvi climàtic i de les conseqüències que pot tindre
per a persones i territoris sense una actuació social adequada.
D’ací la importància de la posada en marxa del procés
d’elaboració del tercer cicle de planificació hidrològica de la
demarcació hidrogràfica del Xúquer (DHX), que regirà la gestió
de l’aigua durant els pròxims sis anys. En aquesta planificació
es troba l’Esquema de temes importants, on s’aposta per la
introducció del reg localitzat
al País Valencià com a part
de la modernització dels
sistemes de regadiu, per
a reduir les derivacions
fluvials i les extraccions dels
aqüífers. El reg per degoteig
resulta
una
mesura
prioritària per a reduir l’ús
agrari de l’aigua.
En l’actualitat, la DHX
estima que la superfície
de regadiu arriba a unes
380.000 ha. El regadiu en
la DHX consumeix, segons
recull el Pla hidrològic
vigent, un volum de 2.568
hm³ /any. Això representa
un 79 % de la demanda
total de recursos per a
ús consumptiu, és a dir,
aquell en el qual l’aigua és
transportada per al seu ús
(reg agrícola o ús industrial)
i la totalitat o part d’aquesta
no torna.
Modernització
El
balanç
de l’ús
de recursos hídrics és
provisionalment
positiu.
Durant els últims anys s’ha
observat certa millora en les garanties de subministrament,
especialment en context de sequera. Ara bé, és prompte
per a estimar si l’estalvi real és a escala regional o de conca,
per la qual cosa cobra gran importància investigar com
evoluciona el consum real del recurs, el comportament dels
aqüífers, i l’impacte sobre ecosistemes adjacents, com els
aiguamolls litorals. A més, si realment hi ha recursos alliberats
per la introducció d’aquesta tecnologia, caldrà completar els
corresponents processos de revisió concessional i avaluar la
destinació d’aquests cabals, a fi d’evitar un nou desajustament
entre els recursos reals i els documentats.
La planificació hidrològica ha de considerar l’avaluació dels
aqüífers i l’impacte de la modernització dels regadius en la
pressió sobre els recursos fluvials. Preocupa també la situació

d’aquelles comunitats autònomes que van sobredimensionar
els seus projectes de modernització. La sostenibilitat de les
explotacions pot tindre perjudicis greus en el territori.
La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública (de la qual CCOO
PV forma part) reclama que s’atenga l’avaluació d’impacte
ambiental de les obres de modernització i la condició de
destinar cabals estalviats a les necessitats de rius, de llacs i
d’aqüífers. En aplicació del principi de precaució, cal ajornar
les mesures fins no tindre més estudis sobre el règim de cabals
ecològics adequats en totes les masses d’aigua per a garantir
la recuperació de rius i llacs.
Estalvi per degoteig
Per això, pel febrer
passat, vam traslladar a la
Conselleria
d’Agricultura,
Desenvolupament
Rural,
Emergència Climàtica i
Transició Ecològica aquestes
preocupacions respecte a
espais d’alt valor ecològic
com l’Albufera o el curs baix
del riu Xúquer.
La Conselleria comparteix
que els estalvis pel degoteig
han de destinar-se al llac
i s’avaluarà com a requisit
l’aplicació de tècniques de
cultiu ecològiques per als
nous projectes.
Major consum
La
Fundació
Nova
Cultura
de
l’Aigua
impulsa
la
campanya
# D e s m o n ta n d o Fa l a c i a s
(clic ací). A tall d’exemple,
considera
que
la
modernització de regadius no
aconsegueix estalviar aigua.
Els regadius tradicionals
retornen als rius i aqüífers
l’aigua no consumida, mentre que els regadius moderns
minimitzen aquest retorn i l’aigua captada es consumeix per
complet. Encara que usen l’aigua “amb eficiència”, la veritat
és que l’estalvi que aqueixa eficiència podria comportar queda
anul·lat, perquè s’intensifica i amplia el cultiu i per tant, el
volum total d’aigua consumida. Així, la modernització de
regadius sol aconseguir el contrari del que es persegueix: un
consum major.
Des del món del treball, CCOO PV considera que hi ha moltes
accions a realitzar amb les subvencions per a la modernització
del sistema de regadius que podrien redundar en el
compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de
l’Organització de les Nacions Unides, especialment com a filó
de treball decent.

Canvi climàtic

Els efectes d’un
desenvolupament urbanístic
sense control
La planificació urbanística i l’edificació no escapen al repte
d’adaptació al canvi climàtic. L’Informe sobre l’impacte i riscos
derivats del canvi climàtic a Espanya del MITECO (disponible
ací) identifica 7 eixos de risc i 8 sectors d’actuació de major
impacte en les persones a causa de la seua vulnerabilitat, la
seua exposició o la seua rellevància per a la gestió urbana.
Recau sobre les edificacions costaneres una part gens
menyspreable de les intervencions que com a societat i des
del món del treball s’han d’accelerar. Aquestes actuacions es
facilitarien amb la protecció dels primers metres de les nostres
costes, greument danyades en els últims dos anys per fenòmens
extrems com DANA i GLORIA.
El Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral
(Pativel) es configura com una eina de planificació essencial per
a adaptar i mitigar els efectes d’un desenvolupament urbanístic
amb escàs control durant dècades. Lamentem, per tant, la
sentència del TSJ CV 36/2021 (rec: 102/2018) (disponible ací)
que anul·la l’instrument planificador per tres motius: una falta
d’estudi de viabilitat i sostenibilitat econòmica; l’omissió dels
preceptius informes en matèria de gènere, família i infància;
finalment, no haver-se sotmés a una vertadera avaluació
ambiental i territorial estratègica.

Compartim íntegrament el vot particular a la sentència
majoritària a càrrec del magistrat Edilberto Narbón Lainez,
que aporta de manera proactiva alternatives suficients per
a desestimar el recurs de l’empresa demandant i que el pla
tinguera tota o majoritàriament validesa.
CCOO PV considera contrastada l’eficàcia d’aquests
instruments territorials i considera que hi ha mecanismes
alternatius per a implantar-ho amb seguretat jurídica. Per això,
no cessarà en l’obstinació des del seu espai d’acció. El sindicat
comparteix la visió del catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional
en la Universitat d’Alacant, Jorge Olcina, sobre la falta de
cultura territorial, un fet que impedeix avançar com a societat
avançada o, com a mínim, al ritme que el planeta ens exigeix.

#Cultura segura: històries de lluita obrera
“- Has vist el vídeo?
- Sí, què passa?
- És un respirador artificial
- Un respirador artificial? Perquè sembla
un aparell per a unflar pilotes
- I què són els nostres pulmons sinó pilotes
que necessiten oxigen?
- Respiradors com els que diuen que
escassegen als hospitals?
- Exactament, va respondre ella.
Quan Rafa es va pujar en el seu vell, i no
obstant això impecable Seat León era ja de
nit, havien estat tancats més de dotze hores,
però se sentia molt a gust. Sabia que allò
funcionaria, estaven tots a l’una. Salvar vides
era ara el més important i ells hi anaven
a poder aportar el seu granet d’arena”.

Aquest és el fragment traduït d’un dels
cinc entremesos que componen l’epíleg,
escrit per Unai Sordo i Bruno Estrada, del
llibre ‘Conciencia de clase. Historias de las
Comisiones Obreras’, editat per la Catarata.
Un conjunt de relats de vint escriptors
i escriptores sobre el moviment obrer, la
identitat col·lectiva necessària per a la
classe treballadora. Històries de valentia
i resistència, de drets i llibertat. “Els
esdeveniments puntuals que inspiren i
conformen aquest llibre aporten les lliçons
que serviran també per a demostrar que
els sindicats són més necessaris que mai”.
(Extracte traduït del pròleg de Joaquín
Estefanía). No oblidar l’origen per a
transformar el futur: relats de lluita que
configuren les nostres arrels, en definitiva,
la nostra vida.
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