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“Despertem! Despertem humanitat! Ja no hi ha temps. Les nostres consciències seran sacsejades pel fet de només estar
contemplant l’autodestrucció basada en la depredació capitalista, racista i patriarcal” (Berta Cáceres).

La necessitat d’aprovar el PESMA per a protegir la salut
davant els reptes mediambientals
El Pla estratègic de salut i medi
ambient (PESMA), l’esborrany del
qual ha sigut llançat a consulta
pública fins al 23 de juliol, té com
a objectius disminuir els riscos
per a la salut de la població
derivats dels factors ambientals
i els seus condicionants. Per a
això, s’ha de disminuir la càrrega
de malalties causades per
aquests, identificant les noves
amenaces derivades “i facilitant
el desenvolupament de polítiques
en matèria de salut ambiental”.
Aquest programa planteja
objectius estratègics dirigits
al coneixement dels riscos,
(especialment els emergents, en
el mateix sentit de l’Estratègia
europea sobre anticipació i
resposta a riscos derivats del
canvi climàtic); vigilància de la
salut, analitzant els determinants
ambientals i socioeconòmics per
a reduir la morbiditat i mortalitat;
revisar els procediments de
detecció i possibilitar anàlisi
i indicadors per a implantar
polítiques més eficaces davant
els efectes del canvi climàtic en la
salut de la població.
Això davant l’evidència que
els enfocaments centrats en
el tractament de malalties
individuals són insuficients per a
abordar els actuals desafiaments
sanitaris relacionats amb el medi
ambient. Per a això, s’han tingut
també especialment en compte
les desigualtats socials i l’impacte
econòmic.
Àrees
El Pla estratègic de salut i
medi ambient preveu valuosos
indicadors per a 14 àrees entre les quals destaquen: les
temperatures extremes, la qualitat d’aire i aigua, la contaminació

industrial, els productes químics,
els camps electromagnètics, el
soroll ambiental i les ciutats més
saludables.
CCOO PV saluda la necessària
iniciativa per a fer front al
desafiament més important al
qual s’enfronta l’espècie humana,
recopilant la diferent normativa
i establint els mecanismes de
seguiment i control periòdics.
Participació
Sense perjudici de l’anterior,
CCOO PV lamenta la falta de
consideració i reconeixement
de les organitzacions sindicals
en els òrgans de participació
i gestió d’aquest pla, ja que
el món del treball és un dels
espais de major intervenció a
l’hora del compliment dels seus
objectius. Tant pel que respecta
al model industrial com pel que
fa als impactes en la salut de
les persones treballadores i al
factor de la desigualtat en les
condicions ambientals.
Exposició solar
Algunes accions dirigides
a fomentar la formació de les
empreses resulten insuficients.
Per exemple en l’exposició
solar, ja que són nombroses les
mesures que, des de la negociació
col·lectiva i des de l’organització
del treball, poden mitigar els
efectes davant aquests riscos.
Per això, la participació del
conjunt del moviment sindical és
transcendent a l’hora d’establir
una correcta execució de les
mesures.
El Pla estratègic de salut i medi
ambient del Ministeri de Sanitat està disponible en aquest
enllaç (clica ací).

Medi ambient

Conservació de les praderies de posidònia
La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha presentat el
Decret de conservació de les praderies de posidònia. La
posidònia oceànica té la catalogació d’hàbitat prioritari i la
Cymodocea nodosa constitueix una espècie característica de
l’hàbitat, totes dues incloses en la Directiva de conservació,
així com en el RD 139/2011 d’espècies amenaçades.
El precedent de la norma balear suposa un avanç a tindre
molt en compte en la tramitació d’un decret que protegeix
un dels hàbitats més importants de la mar Mediterrània i
un pulmó verd en la lluita contra el canvi climàtic.
Actualment es recullen aquestes, (insuficients)
proteccions en la norma que regulen els parcs naturals de
la Serra d’Irta i de la Reserva Natural Marina d’Irta, els plans
d’ordenació de recursos naturals del Montgó i de la Serra
Gelada.

els nous emissaris submarins i les noves obres segons els
informes d’impacte ambiental.

Si atenem la normativa balear, queden prohibides les
actuacions sobre la posidònia oceànica consistents en la
pesca d’arrossegament en aigües interiors, les extraccions
d’àrids, l’abocament de materials dragats i l’ancoratge amb
caràcter general, així com les noves instal·lacions relatives
a projectes no estatals, entre uns altres, les d’aqüicultura,

CCOO PV aposta per l’ampliació protegida de la superfície
dels parcs naturals a través dels òrgans de governança
d’aquests, tal com recull el Decret, en el sentit d’adaptar
unes activitats econòmiques a la protecció d’espècies i
de paisatges per raons de salut i, per descomptat, evitar
devaluar la destinació turística.

Imatge: Parcs naturals GVA

“Els agents socials són els que faran que guanyem
la guerra contra la crisi climàtica”
António Guterres, secretari general de Nacions Unides, va assistir a l’Acció Climàtica per a
una Recuperació Verda, acte organitzat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic. En la seua intervenció, va destacar la necessitat de polítiques noves de protecció
social en la transició necessària per a aqueixa neutralitat climàtica.
“Estem prop de l’abisme, no podem fer passos en la direcció equivocada”. Guterres
va instar a passar de la retòrica als fets a l’hora de mobilitzar els recursos a escala
multinivell (des de les entitats municipals fins a les autoritats supranacionals), i
garantir que aqueixa transició verda siga realment una oportunitat per a un treball
decent.
L’acció coordinada i urgent entre governs, empreses i organitzacions sindicals
cobra una prioritat addicional per a evitar els riscos físics (fenòmens extrems que
impacten en la salut, biodiversitat i economia), però també els riscos de transició
(potenciar guanyadors i perdedors, risc de col·lapse financer i perpetuació de la
pobresa). La inacció no és una opció.
Disponible en aquest enllaç (clica ací).

La salut laboral al dia

Exposició a agents cancerígens per emissions dièsel
Nova consideració com a
risc laboral: l’exposició a agents
cancerígens per emissions dièsel. El
passat 17 de juny va entrar en vigor
el RD 427/2021 que modifica el RD
665/1997 i hi incorpora la Directiva
(UE) 2019/130 del Parlament
Europeu i del Consell, de 2019.
En aquest s’inclou la classificació
com a cancerígens dels fums dièsel
i dels olis de motor usats i estableix
nous límits d’exposició professional
inhalatòria a sis substàncies i
l’exposició cutània en set agents.
CCOO PV considera que la Directiva
de cancerígens i mutàgens va suposar una oportunitat per a
ampliar la protecció de les persones treballadores (clica ací).
No obstant això, aquests acords de mínims propiciaven que
l’Estat membre fera un pas més enllà, tant en els valors límit

com a potenciar canvis legislatius de
gran importància.
El marge per a actuar sobre
reprotòxics existeix i hauria de ser
una prioritat per les connotacions
socials que conté. Igual que un
control major en les avaluacions
de riscos específiques i no tornar
a deixar a la persona afectada
en la tessitura de judicialitzar la
determinació de contingències.
Així va ocórrer en la Sentència
del TSJ Comunitat Valenciana
3238/2018 (rec: 2731/2017) (clica
ací) que va ratificar la qualificació
com a malaltia professional de l’Alzheimer contret per una
exposició prolongada a aquestes substàncies en el lloc de
treball, on s’utilitzaven nombrosos plaguicides i biocides per al
tractament a l’interior de locals i establiments.

Assessoria de CCOO PV
Els hivernacles no permanents
són llocs de treball

Recàrrec de prestacions
accident laboral

per

Aquesta resolució important de la Inspecció de Treball,
després d’anys de denúncia de la representació sindical amb
el suport del Gabinet de Salut Laboral de CCOO PV a Alacant,
repercuteix en la millora de les condicions de treball de les
persones que exerceixen les seues funcions en aquesta mena
d’instal·lacions.

La Sentència 122/21 del Jutjat Social 2 d’Alacant ha ratificat
el recàrrec de prestacions per un accident laboral d’un
treballador que exerceix les funcions de carretoner en una
cooperativa agrícola. Segons recull l’informe de la Inspecció de
Treball, s’ha constatat responsabilitat administrativa per part
de l’empresa que pot relacionar-se amb la causa de l’accident.

Conforme al criteri de la Comissió Nacional de Seguretat i
Salut en el Treball, la seua inclusió en el subgrup de ‘Treballs
en hivernacles’ (clica ací) suposa la incorporació d’aquestes
instal·lacions dins de les obligacions empresarials de respectar
ordre, neteja i manteniment, serveis i protecció, avaluació
de riscos davant les condicions ambientals, així com proveir
d’espais per a la seua higiene i descans, o locals de primers
auxilis. Una intervenció sindical rellevant per la importància
del sector agropecuari en l’economia i del volum destacable
de persones que exerceixen el seu treball en aquesta mena
d’instal·lacions tan comunes en cultius protegits.

La Sentència incideix que l’empresa “és la que està obligada
a garantir als seus treballadors una protecció eficaç en matèria
de seguretat i higiene en el treball; l’efectivitat de les mesures
preventives hauran de preveure la distracció o imprudència
que poguera cometre el treballador, i en el cas que ens ocupa,
com s’indica en l’acta d’infracció, el procediment de treball era
incomplet i per tant insuficient”.
Felicitem els serveis jurídics de CCOO PV i al Gabinet de
Salut Laboral de CCOO PV per l’assessorament i la defensa dels
interessos del treballador accidentat.

Stop Ecocidi

‘Ecocidi’: crim a la humanitat
La definició d’‘ecocidi’, promoguda
per Stop Ecocide, i impulsada per la
jurista i activista Polly Higgins, inclou
els danys greus, extensos i duradors
al medi ambient com a crim a la
humanitat.

ambient, inclosos els efectes seriosos
per a la vida humana o els recursos
naturals, culturals o econòmics.
c) S’entén per “extens” el mal que
vaja més enllà d’una zona geogràfica,
ultrapasse les fronteres estatals o
afecte la totalitat d’un ecosistema o
espècie o un gran nombre d’éssers
humans.

Per a això, es pretén presentar
esmena a l’Estatut de Roma de
la Cort Penal Internacional en el
qual s’afegiria un nou crim al dret
d) S’entén per “durador”, el mal
penal internacional. Parteix sobre
irreversible o que no es puga reparar
la base d’un crim ja existent, com és
mitjançant la seua regeneració natural
causar danys greus al medi ambient
en un termini raonable.
en situacions de conflicte armat. Imatge: www.stopecocidio.org (clic)
e) S’entén per “medi ambient”
S’entendrà per ‘ecocidi’ qualsevol acte
la
Terra,
la seua biosfera, criosfera,
il·lícit o arbitrari perpetrat sabent que
litosfera,
hidrosfera
i atmosfera així com
hi ha una probabilitat substancial que cause danys greus que
l’espai
ultraterrestre.
siguen extensos o duradors al medi ambient.
CCOO PV dona suport a la iniciativa per a equiparar al mateix
a) S’entén per “arbitrari” l’acte temerari de fer cas omís d’uns
nivell
jeràrquic l’ecocidi amb els delictes de genocidi, els crims
danys que serien excessius en relació amb l’avantatge social o
de
lesa
humanitat, els crims de guerra i l’agressió. La inclusió
econòmic previst.
d’aquesta tipificació de delicte tindria unes connotacions
b) S’entén per “greu”, el mal que cause canvis molt adversos, importants en l’aposta de la comunitat internacional per a
pertorbacions o danys notoris per a qualsevol element del medi donar resposta contundent a una problemàtica urgent.

#CulturaSegura

‘El clot’, de Martí Domínguez
“Que no veus que els dos estem atrapats al mateix clot? Jo dins i tu fora. Però igual de fotuts!
Anem en la mateixa refotuda barca!”

‘El clot’ conta la memòria de la postguerra, la història dels masovers a la serra del
Penyagolosa, una vida dedicada a la muntanya gestionant recursos i béns, amb el
feixisme i la dictadura de fons. És un relat de dignitat amb majúscules, la història de
Galzeran, amagat en un clot durant set anys, i la d’Alberta, víctima de la mort. Una
mort en vida, entregada a la supervivència.
El Penyagolosa és el pic estandard per als valencians i les valencianes. El Parc
Natural de Penyagolosa (clica ací) abasta els termes municipals de Vistabella del
Maestrat, Xodos i Vilafermosa. La gran diversitat i les nombroses activitats culturals
(clica ací) i referències paisatgístiques són una de les nostres arrels, on romanen
multitud de vestigis dels pobles que van habitar aquestes terres, amb assentaments
ibers, calçades romanes, etc.
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