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ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

14 anys d’Escola Sindical

Un model de  
formació per al 
rearmament ideològic

M elchor Botella Martínez, 
un mestre emblemàtic en 
la història d’STEPV, dóna 

nom des de 2003 a l’Escola Sindi-
cal de la Federació STPV, que tam-

Constitució
Amb Manolo Cabanillas com a pri-
mer director de l’Escola Sindical 
(2003), l’entitat es dota d’una iden-
titat jurídica, obri camins i participa 
en múltiples àmbits. L’arrancada de 
l’Escola també coincideix amb la cul-
minació de la transició de la Federa-
ció STPV a la Intersindical Valenci-
ana, un encaix organitzatiu complex 
no exempt de dificultats.

Expansió
El X Congrés del STEPV (2007) tria 
un nou Secretariat Nacional que de-
signa Josep Ramon Torres com a res-
ponsable de formació. Poc després, el 
Consell Nacional el nomenarà direc-
tor de l’Escola.

El III Congrés de la Intersindical 
Valenciana (2008) decideix que la di-
recció de l’Escola Sindical s’incorpo-
re al Secretariat Nacional de la Inter-
sindical i explica el sentit subsidiari 
de la formació sindical: “La formació 
laboral contínua –un dret dels treba-
lladors i les treballadores, atés que la 
financen amb les deduccions de les 
seues nòmines–, especialment la que 
es realitza en el propi lloc de treball, 
ha de ser responsabilitat exclusiva 
dels empresaris i de l’Administra-
ció. El Sindicat exigeix que aquests 
últims atenguen les necessitats for-
matives dels seus propis treballadors 
i treballadores. Malgrat això, quan 
les empreses i les administracions 
no ho fan, la Intersindical pot oferir 
¬–a les organitzacions confederades, 
l’afiliació i el conjunt de treballadors 
i treballadores– accions formatives 
gestionades democràticament i amb 
total transparència des de l’Escola 
Sindical Melchor Botella. L’Escola 
inaugura una seu pròpia en l’avingu-
da de Burjassot de València.

JOSEP RAMON TORRES I BALDOVÍ bé agrupa STAS i STSPV. A més de 
sindicalista, Melchor Botella va ser 
un actiu militant dels Moviments 
de Renovació Pedagògica (MRP), 
col·lectius de dones i homes com-
promesos amb la formació perma-
nent del professorat i el canvi edu-
catiu. En el llibre 35 anys fent camí, 

Retallades
La crisi econòmica i estructural i les 
retallades aplicades per l’Adminis-
tració del PP, afecten durament l’es-
cola (2011-2014). La negativa de la 
Conselleria d’Educació a reconéixer 
les activitats formatives, les restric-
cions de les subvencions de l’Institut 
Nacional d’Administració Pública i 
els retards dels pagaments del Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació 
forcen l’entitat a reduir dràsticament 
l’oferta d’activitats i finalment a tan-
car les oficines. El factor determinant 
és la brutal retallada de personal. 
Tant l’aleshores directora de l’Escola, 
M. Ángeles Llorente (STEPV), com 
Inés Tomàs (STAS) es veuen forçades 
a deixar les responsabilitats formati-
ves en l’Escola Sindical i retornar als 
seus respectius llocs de treball. 

Recuperació
Des de 2014, amb la direcció de 
German Nando, l’Escola es recupe-
ra gradualment i recupera un nivell 
intens d’activitats. En l’àmbit de la 
formació professional, la constitució 
del Consorci d’Instituts del País Va-
lencià fa un pas estratègic que obri 
moltes expectatives per al professo-
rat i l’alumnat. La tasca formativa 
de la Intersindical també arriba a 
la gent que busca una primera ocu-
pació. En plena crisi identitària, la 
participació en projectes europeus 
involucra les activitats formatives en 
la construcció de l’Europa del segle 
XXI. Un context social advers, amb 
uns sindicats desdibuixats i sovint 
impotents davant la insaciable es-
penta ultraliberal, reclama una ofer-
ta formativa que contribuïsca a asse-
nyalar una via pròpia per a avançar 
cap a l’apoderament de la classe tre-
balladora.

Albert Sansano identifica els orígens 
del Sindicat amb la primera Escola 
d’Estiu del País Valencià, el juny de 
1976. Ací estan també les arrels de 
la nostra Escola Sindical, una entitat 
que aposta per un model de forma-
ció ben apegat a la renovació peda-
gògica. 

Reptes 
El futur només es basteix des d’un 
present actiu. Ara mateix, l’Escola 
Sindical Melchor Botella busca nous 
socis, com la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, entitat amb 
la qual compartim activitats. Amb la 
Federació de MRP del País Valencià, 
una aliada històrica, estudiem diver-
ses ofertes alternatives als models de 
formació mercantilista que van ali-
mentar els successius governs valen-
cians del Partit Popular. 

Debats
La renovació de les estructures labo-
rals no es pot entendre al marge de 
la construcció  d’un altre model de 
societat. Des de l’Escola Sindical hi 
ha el propòsit d’abordar una reflexió 
ideològica sobre el món actual, una 
“societat moderna líquida”, en parau-
les de Zygmunt Bauman, on les con-
dicions d’actuació dels seus membres 
canvien abans que les formes puguen 
consolidar-se en uns hàbits i una ru-
tina determinada. La classe obrera 
està sacsejada tot el temps per un 
omnipresent corrent consumista; de 
fet, les treballadores i els treballadors 
són consumidors perpetus del quals 
s’espera només que estiguen tan 
ofegats –per les minses retribucions 
que reben a canvi de la seua força de 
treball– que no tinguen temps per a 
rebel·lar-se. Enfront de l’ultracapita-
lisme, un sindicat alternatiu com el 
nostre ha de disposar d’una agenda 
formativa –amb fòrums, seminaris, 
conferències, cursos,  jornades...– per 
a rearmar-se ideològicament. Però 
al mateix temps, tot i que ens reafir-
mem que la formació permanent és 
una tasca indefugible de l’empresa 
i les institucions de l’Estat, l’Escola 
Sindical també ofereix una formació 
a les persones que necessiten consoli-
dar i millorar el seu lloc de treball. La 
formació adreçada a aquest col·lectiu 
no pot recaure, com passa ara, en uns 
voltors institucionalitzats –acadèmi-
es i centres de preparació d’oposici-
ons– obstinats a fer negoci amb la 
desesperació de la gent.
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