
PER UNES PENSIONS I UNES CONDICIONS DIGNES DE TREBALL, 

MOBILITZA´T ! 

Com ja sabeu, des de començament d´any, els i les pensionistes ens hem mobilitzat, 

de manera sostinguda, fent concentracions a la Plaça de la Vila i manifestacions a 

Barcelona contra la miserable pujada del 0,25%. 

Gràcies a aquest moviment i a la inestabilitat política, el mateix govern que deia que 

era impossible apujar més del 0,25%, s´ha vist obligat, per poder aprovar els 

pressupostos de 2018, a signar un pacte amb el PNV, que preveu un increment del 

1,6% per al 2018 i l´IPC per al 2019. També es comprometen a endarrerir el decret de 

sostenibilitat fins el 2023, pujar les pensions mínimes un 3% i incrementar les 

pensions de viudetat del 52% al 56%. 

 Malgrat que és cert que aquestes millores suposen un avenç respecte a la mísera 

oferta inicial del govern, també és veritat que no acceptem que aquests increments 

siguin només per dos anys i per això hem de continuar les nostres mobilitzacions fins 

aconseguir que les pensions quedin  assegurades com a dret i no com el fruit de 

possibles pactes entre partits polítics. 

Per tot això fem una crida a tots els treballadors, sindicats, entitats veïnals i altres 

organitzacions per a que participin en les mobilitzacions per tal d´assegurar un acord 

que contempli: 

1.- Blindatge i concreció de l´article 50  de la Constitució on s´asseguri el 

manteniment del poder adquisitiu de les pensions públiques. 

2.- Derogació de la reforma laboral que permet la precarització del mercat de treball i 

facilita que no tinguem salaris dignes i ocupació de qualitat.  

3.- Revisar el sistema fiscal, de manera que paguin més els que més tenen, cosa que 

contribuirà al manteniment de les pensions. 

 4.—Pensions mínimes de 1.000 €. 

Per defensar els nostres drets com a pensionistes i treballadors , fem una crida per a 

participar a una gran manifestació que començarà a la Plaça la Vila, el dijous, 14 de 

juny a les 7:00 de la tarda. 

Comissió de pensionistes de Sant Feliu, CCOO, UGT 

 

Sant Feliu de Llobregat, 17 de maig de 2018 


