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 51 
CONVOCATÒRIA DEL 12è CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I 52 

JUBILATS DE CCOO DE CATALUNYA 53 
 54 
 55 
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya convoca la celebració 56 
del seu 12è Congrés a Catalunya, i el seu Consell acorda la redacció d’aquesta  57 
convocatòria. 58 
 59 
El procés es desenvoluparà d’acord amb les normes establertes per la CS de CCOO i 60 
per la CS de la CONC, així com les que s’estableixin a la Federació estatal de 61 
Pensionistes i Jubilats de CCOO.  62 
 63 
Ens agradaria poder situar-vos en els reptes i en els compromisos que, com a 64 
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, volem assolir, i per això 65 
cal emmarcar-nos en la situació actual.  66 
 67 
Després de superar amb moltes dificultats els efectes de la darrera crisi, i quan 68 
començàvem a veure una millora econòmica i social amb la conformació d’un govern 69 
progressista a Espanya, una nova crisi, en aquest cas sanitària, ens ha tornat a situar 70 
en un escenari complex pel que fa a la recuperació econòmica i social, atesa la 71 
paralització dels processos productius no essencials. 72 
 73 
Es preveu una nova realitat, amb l’increment de l’atur i el tancament d’empreses, i 74 
aquesta situació ens ha portat a una manca de recursos econòmics i pressupostaris 75 
per fer front a les necessitats de la ciutadania per reduir la situació de pobresa, que 76 
afecta en major mesura la infància. A hores d’ara, disposar d’una feina sovint no és 77 
garantia de superar la pobresa, i en la nostra societat apareix el que s’anomenen 78 
treballadors i treballadores pobres, i en conseqüència s’han incrementat les llars on les 79 
famílies estan en situació de pobresa crònica. La implantació de l’ingrés mínim vital 80 
(IMV) i la renda garantida de ciutadania (RGC) així com l’increment de l’SMI podran 81 
pal·liar part d’aquestes realitats, però serà del tot insuficient. 82 
 83 
L’actual situació de pandèmia causada per la COVID-19 ha posat de manifest la 84 
fragilitat i la insuficiència de recursos sanitaris, d’atenció i de protecció a la gent gran, 85 
tant als seus domicilis com a centres residencials, i bona part d’aquesta situació ha 86 
estat provocada per anys de retallades i privatitzacions. Hem viscut una situació 87 
dramàtica, essent el de la gent gran el sector més afectat. 88 
 89 
Seguim esperant les anunciades reformes dels aspectes més lesius de les reformes 90 
laborals, i els acords de la Comissió Parlamentària dels Pactes de Toledo, que 91 
proporcionin suficiència i sostenibilitat al Sistema públic de pensions, que garanteixin 92 
l’increment de les pensions amb la referència de l’IPC i que, a més, es dignifiquin les 93 
quanties de les prestacions econòmiques no contributives.  94 
 95 
Les expectatives dipositades en la Llei d’autonomia personal i atenció a la 96 
dependència segueixen parcialment frustrades per les retallades pressupostàries i per 97 
la modificació legislativa del juliol del 2012 de la llei. Tot això provoca una reducció de 98 
les prestacions econòmiques del 15 %, una reducció de la prestació mínima garantida 99 
per l’Administració general de l’Estat del 13 % i la reducció de les hores d’atenció per a 100 
l’ajuda domiciliària. A aquestes reduccions i a les llistes d’espera, hem d’afegir-hi que 101 
pel copagament es continua tenint en consideració el patrimoni de la persona 102 
afectada, i que seguim sense increment a l’Indicador de renda de suficiència de 103 
Catalunya (IRSC), que ha perdut un 15 % per la manca d’actualització dels darrers deu 104 
anys. 105 



 

 

 106 
Les persones grans hem vist com s’ha deteriorat el nostre sistema públic sanitari amb 107 
l’increment de les llistes d’espera. L’increment en sanitat (nou-cents vuit milions 108 
d’euros), aprovat als pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020, és un primer pas, 109 
però és insuficient per recuperar els més de deu mil milions d’euros acumulats de 110 
retallades, en cas d’haver-se mantingut el pressupost de l’any 2010. 111 
 112 
Seguirem exigint la derogació del copagament farmacèutic, el control públic dels preus 113 
dels medicaments destinats a patologies menors, la reobertura de places als hospitals 114 
públics, l’optimització dels recursos tècnics existents, recuperant la realització de 115 
proves diagnòstiques a centres públics, i l’elaboració d’un programa de desprivatització 116 
dels serveis sanitaris. 117 
 118 
Així com també demanarem garantia de la suficiència en les cures pal·liatives, dret a 119 
una mort digna en llibertat (eutanàsia), garantia que es respecti el testament vital de 120 
les persones que l’han fet i la suficiència dels centres sociosanitaris en la darrera fase 121 
de la vida. 122 
 123 
Segueixen sense solució les problemàtiques dels desnonaments, la manca de 124 
polítiques públiques d’habitatge, una nova llei hipotecària encara insuficient i 125 
l’increment abusiu dels lloguers, que continuen provocant que milers de famílies perdin 126 
el seu habitatge i/o es trobin sense solució residencial.  127 
 128 
Un problema que continua latent és la situació de dèficit de la Seguretat Social. 129 
Apostem perquè la Comissió Parlamentària dels Pactes de Toledo assoleixi acords 130 
socials que permetin la suficiència i la sostenibilitat del Sistema públic de pensions. El 131 
sistema de pensions és sostenible, i el deteriorament no està produït per la despesa 132 
excessiva. Som dels països de la UE-15 que menys gastem respecte del nostre PIB. 133 
El Sistema públic de pensions és un pilar bàsic de l’estat del benestar, i no permetrem 134 
que sigui desmantellat i redoblarem els nostres esforços per garantir-ne la continuïtat. 135 
 136 
Un problema del qual ningú no parla és la situació dels referents econòmics per 137 
accedir a les polítiques socials i aplicar-les: l’Indicador públic de renda d’efectes 138 
múltiples (IPREM) a Espanya, durant els darrers deu anys, només l’any 2017 ha tingut 139 
un increment de l’1 %, i l’IRSC continua congelat des de l’any 2010, la qual cosa ha 140 
provocat una devaluació del total de les polítiques socials i l’enduriment de l’accés a 141 
aquestes.  142 
 143 
Per tot això reclamem:  144 
 145 

 La presa d’acords socials urgents en el si del Pacte de Toledo.  146 
 L’adequació a una realitat laboral més justa dels continguts més lesius de les 147 

reformes laborals imposades.  148 
 La derogació de la reforma del sistema de pensions imposada, que preveu el 149 

factor de sostenibilitat i l’índex de revaloració de les pensions. 150 
 Que les polítiques actives d’ocupació siguin finançades des de la fiscalitat 151 

general i no mitjançant reduccions en les cotitzacions socials.  152 
 El manteniment de la sanitat pública i universal. Que aquesta sigui finançada 153 

amb impostos i eliminant qualsevol tipus de copagament. Que hi hagi un 154 
increment del seu pressupost per adequar-lo a la variació produïda des de l’any 155 
2010, tant en nombre de població com en el de centres i professionals 156 
destinats. Que hi hagi una eliminació gradual de les llistes d’espera, una 157 
planificació de la recuperació dels serveis externalitzats, la posada en 158 
funcionament de totes les places d’hospitals públics tancades i la supressió del 159 
copagament farmacèutic.  160 



 

 

 En autonomia personal i atenció a la dependència, que hi hagi la recuperació 161 
dels nivells de prestacions econòmiques existents l’any 2010, la recuperació de 162 
la intensitat de l’ajuda domiciliària, la recuperació de la quantia de la prestació 163 
mínima garantida per l’Administració general de l’Estat, l’eliminació del 164 
copagament i de la consideració del patrimoni en el copagament, la reducció 165 
del temps entre el lliurament de la sol·licitud i la rebuda de les prestacions i 166 
l’eliminació de les llistes d’espera per assolir l’avaluació de grau i el posterior 167 
PIA (Programa individual d’atenció). 168 

 Increment cada any amb l’IPC dels referents econòmics per accedir a les 169 
polítiques socials i aplicar-les: l’IPREM a Espanya i l’IRSC a Catalunya. 170 
Recuperació del poder perdut en aquests darrers anys. 171 

 Adopció de les mesures necessàries per evitar els desnonaments i que aquests 172 
no es puguin produir sense alternativa residencial. Activació de polítiques 173 
públiques d’habitatge, creació d’habitatges amb serveis destinats a persones 174 
grans i a joves, i implantació d’una política pública de rehabilitació d’habitatges.  175 

 176 
Totes aquestes propostes específiques del nostre àmbit quedaran especificades als 177 
documents de ponència del 12è Congrés de Pensionistes i Jubilats de CCOO de 178 
Catalunya. La resta de reivindicacions laborals i socials generals quedaran 179 
especificades als documents de ponències del 12è Congrés de la CONC i del de la 180 
Confederació. 181 
 182 
Esperem la vostra participació activa en els processos congressuals i les vostres 183 
aportacions per enriquir els continguts dels documents de ponències. 184 
 185 
 186 

DOCUMENT  DE PONÈNCIES  187 
 188 
 189 
BLOC 1. DRETS DE CIUTADANIA 190 
 191 
EIX 1.1. PENSIONS 192 
 193 
Al cap de pocs mesos de realitzar-se l’11è Congrés de Pensionistes i Jubilats de 194 
CCOO de Catalunya, la nostra federació va iniciar una mobilització per les pensions 195 
que s’emmarcava dins de la campanya “En marxa per les pensions dignes: cal garantir 196 
les pensions i el seu poder adquisitiu”. De finals de setembre a principis d’octubre del 197 
2017 van sortir unes marxes des de diferents llocs d’Espanya fins a Madrid, on es va 198 
fer una gran manifestació. CCOO dèiem: “Volem pensions dignes! Els drets es 199 
conquisten i es defensen!” 200 
 201 
La decisió política presa el 2013 pel Govern del PP va trencar el marc d’acords adoptat 202 
des del 1995 en el Pacte de Toledo. Era una decisió política que ignorava la cohesió 203 
social i el benestar de les persones pensionistes. 204 
 205 
La reforma imposada de les pensions del 2013, al marge del Pacte de Toledo i dels 206 
agents socials, encara està en vigor i posa en risc el dret a unes pensions dignes, ja 207 
que, en el cas dels pensionistes actuals, compta amb una fórmula de revaloració no 208 
favorable als pensionistes, encara que garanteixi el 0,25 % d’increment (els anys 2019 209 
i 2020 no s’ha aplicat), i per als treballadors i treballadores en actiu s’ha definit un 210 
factor de sostenibilitat com a via per afrontar els efectes de l’increment de l’esperança 211 
de vida, que suposa una reducció de la seva pensió inicial, i aquesta reducció és 212 
susceptible d’increment segons evolucioni l’esperança de vida. Els pressupostos 213 
generals de l’Estat de l’any 2018 ajornen la seva aplicació fins a l’any 2023. 214 



 

 

És prioritari derogar la reforma de les pensions del 2013, retornar la revaloració al 215 
model d’actualització de les pensions segons l’evolució de l’IPC i derogar l’actual factor 216 
de sostenibilitat. 217 
 218 
Les reformes adoptades sobre la base d’acords polítics i socials amplis, que s’han 219 
produït en el marc del Pacte de Toledo, són les que millor han assegurat l’equilibri 220 
entre la suficiència i la sostenibilitat de les pensions. 221 
 222 
Des de l’any 2011, la Seguretat Social ha tingut dèficit entre ingressos i despeses, el 223 
qual ha estat provocat per la pèrdua de persones cotitzadores. Aquest és un reflex 224 
fidel de la destrucció d’ocupació, de la baixada de salaris, de l’increment del nombre 225 
de pensionistes i de l’augment de la quantia de la pensió mitjana. Totes elles són 226 
situacions que han fet necessària l’aportació de l’Administració general de l’Estat per 227 
pagar les pensions. Rebutgem que es parli de préstec a la Seguretat Social, perquè 228 
l’Estat està en deute amb aquesta, ja que durant dècades s’han efectuat transferències 229 
a l’Estat del superàvit entre les cotitzacions socials i les pensions abonades per 230 
equilibrar els comptes públics (es valora aquesta transferència en 519.104 milions 231 
d’euros). 232 
 233 
El sistema de pensions necessita més ingressos, i hi ha marge, ja que la despesa en 234 
pensions que fa l’Estat està per sota de la dels països de la zona euro: el 2019, la 235 
despesa en pensions d’Espanya va suposar el 10,8 % del PIB. Els països de la Unió 236 
Europea gasten una mitjana de més del 12 % del PIB per pagar les pensions. 237 
 238 
El Sistema públic de pensions és sostenible i ha de garantir unes pensions dignes i 239 
suficients. El nostre sistema de pensions s’articula en un model de repartiment basat 240 
en la solidaritat intergeneracional, intersectorial i interterritorial, i amb la garantia del 241 
seu caràcter públic. Les pensions no són només “una cosa de pensionistes”, sinó que 242 
importen al conjunt de la societat. 243 
 244 
CCOO rebutgem els plantejaments liberals que aposten per una transició des d’un 245 
model de pensions públiques i universals cap a un altre de capitalització, on cada 246 
treballador o treballadora estalviï per a la seva pròpia pensió, ja que això és una font 247 
de negoci per als fons financers i per a les empreses asseguradores. 248 
 249 
No hem d’oblidar que la precarietat a la qual es vol condemnar el nostre sistema de 250 
pensions és directament proporcional a la insuficiència dels ingressos fiscals, a la 251 
injustícia de les polítiques socials i a la precarietat del nostre mercat de treball. 252 
 253 
Per exigir pensions suficients i dignes, hem de denunciar la temporalitat i la parcialitat, 254 
la bretxa salarial i els salaris baixos, que comporten, tots ells, pobresa laboral, 255 
precarietat i insuficiència d’ingressos per al nostre sistema de benestar i pensions 256 
baixes durant la vellesa. 257 
 258 
La sostenibilitat i la dignitat de les nostres pensions requereixen la suficiència i la 259 
dignitat del treball. L’ocupació de qualitat és un dret i no un privilegi. 260 
 261 
Volem pensions dignes! Aquesta reivindicació ha estat una constant els últims quatre 262 
anys. I ho continuarem dient. Per això reclamem que la quantia de les pensions 263 
mínimes sigui equiparable al salari mínim interprofessional, i totes les pensions de 264 
caràcter assistencial s’han d’incrementar. És lamentable que la seva quantia estigui 265 
pròxima a la pobresa severa.    266 
 267 
 268 
 269 



 

 

EIX 1.2. DEPENDÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 270 
 271 
Dependència 272 
 273 
L’atenció a les persones en situació de dependència i el desenvolupament de 274 
l’autonomia personal han estat algunes de les reivindicacions fonamentals de CCOO, i 275 
es van transformar en llei fruit de l’acord sobre l’acció protectora de l’atenció a les 276 
situacions de dependència signat entre el Govern, les patronals i els sindicats CCOO i 277 
UGT. 278 
 279 
El 14 de desembre del 2006, amb el PSOE al Govern d’Espanya, va ser publicada en 280 
el BOE la Llei 39/2004, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 281 
atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta norma legal va 282 
representar un avançament històric en matèria de drets socials i va ser una gran 283 
conquesta per al conjunt de la ciutadania i, per a CCOO, l’orgull d’haver estat 284 
protagonista d’aquesta transformació social. 285 
 286 
Però només arribar al Govern, el 2011, el Partit Popular va modificar el calendari 287 
inicialment previst i va efectuar grans retallades i canvis a pitjor. Es va produir la 288 
disminució de les prestacions econòmiques, es va reduir la prestació mínima garantida 289 
per l’Administració general de l’Estat, va disminuir el nombre d’hores d’atenció a l’ajuda 290 
domiciliària, es va deixar de cotitzar per a la Seguretat Social les persones cuidadores 291 
familiars, i, mitjançant disposicions des de l’any 2013, en els successius pressupostos 292 
generals de l’Estat, s’ha paralitzat l’aplicació del nivell de protecció addicional que 293 
pugui establir cada comunitat autònoma i els corresponents convenis entre 294 
l’Administració general de l’Estat i cadascuna de les comunitats, etc.  295 
 296 
Amb el canvi de govern a Espanya, des d’abril del 2019, les persones cuidadores, no 297 
professionals, de beneficiaris de la llei de dependència, poden subscriure un conveni 298 
especial amb la Seguretat Social sense haver de pagar-se elles mateixes les 299 
cotitzacions. Malgrat els avançaments o la recuperació d’alguns drets reconeguts, cal 300 
tornar a parlar de la llei de dependència. Per CCOO és prioritari complir la llei, garantir 301 
l’atenció i complir el finançament per part de totes les administracions. 302 
 303 
Considerem que l’atenció a la dependència a totes les edats ha de ser un dret 304 
universal, amb finançament públic i a través d’un nou model progressiu de fiscalitat 305 
justa. 306 
 307 
La crisi de la COVID-19 ha demostrat la fragilitat del model actual d’atenció a les 308 
persones amb dependència, fruit de les retallades produïdes des de dècades en 309 
sanitat i en dependència i de l’increment de les privatitzacions que van fer PP i CiU. 310 
 311 
Cal remarcar que l’actual situació de desbordament del nostre sistema sanitari i el de 312 
l’atenció a la gent gran tenen uns responsables històrics i uns que són actuals 313 
(aquests últims, per haver portat una política continuista respecte de la situació 314 
anterior). D’una banda, per no planificar la desprivatització del sector de manera 315 
gradual i per no planificar la recuperació del dèficit en inversió acumulat des del 2010. 316 
D’altra banda, perquè els diferents serveis d’atenció a les persones grans estan molt 317 
privatitzats i amb personal mal pagat. CCOO i altres col·lectius de gent gran estan 318 
denunciant, des de fa molts anys, aquesta situació. 319 
 320 
Els efectes són catastròfics, amb milers de persones mortes a les residències i amb 321 
manca de mitjans i de recursos per atendre les persones amb dependència, la gent 322 
gran i les persones amb diversitat funcional. Les retallades en el sistema de 323 
dependència han tingut conseqüències devastadores, però no ho expliquen tot, ja que 324 



 

 

la crisi és més profunda, és la crisi d’un model. Ara fa falta un canvi radical en la 325 
política de dependència! 326 
 327 
La Federació de Pensionistes i Jubilats hem estat participant intensament, amb la 328 
Secretaria General i amb la resta de federacions, coordinats per la Secretaria de 329 
Polítiques Socials, per poder incidir en els àmbits propis del nostre treball. I tenim una 330 
proposta sobre el model d’atenció a la dependència després de la crisi sanitària 331 
derivada de la COVID-19, que es resumeix en: “dependència al 100 %, cobertura al 332 
100 %, qualitat al 100 % i garantia al 100 %”. 333 
 334 
Serveis socials 335 
 336 
La població de persones grans serà cada vegada més nombrosa, i per això les 337 
administracions han de prendre consciència dels reptes que suposa el progressiu 338 
increment de l’envelliment de la nostra societat, i aquest sector de població s’ha de 339 
convertir en una de les prioritats del model de benestar. 340 
 341 
La cura i la salut de les persones grans no ha de ser un negoci amb beneficis privats i 342 
en el qual els professionals del sector treballin en condicions precàries. La crisi 343 
sanitària ha posat en evidència la insuficiència de recursos professionals i materials 344 
necessaris per prestar l’atenció sanitària que es requeria i la falta de respostes 345 
ràpides.  346 
 347 
Davant aquest escenari és més necessari que mai conèixer les necessitats actuals i 348 
futures per als diferents serveis d’atenció a les persones grans, tenint en compte la 349 
previsible evolució d’aquest sector de la població: places residencials, places als 350 
centres de dia, atenció domiciliària, teleassistència i places sociosanitàries, en què es 351 
prevegi la planificació necessària i els terminis per a la seva execució. 352 
 353 
Una vegada més, CCOO reivindica la creació de més places públiques per part de 354 
totes les administracions: estatal, autonòmica i municipal. Els pisos tutelats podrien ser 355 
una opció important. També caldria tenir en compte la possibilitat d’impulsar la 356 
construcció d’habitatges per a persones grans, en grups reduïts que comparteixin 357 
espais comuns, amb apartaments privats i que alhora se’ls garanteixin els serveis 358 
sanitaris i els serveis socials. 359 
 360 
És urgent establir un programa progressiu de desprivatització. 361 
 362 
Així doncs: 363 
 364 

 Reclamem que, com a mínim cada dos anys, s’actualitzin amb l’IPC de 365 
Catalunya els serveis no gratuïts que es recullen a la cartera de serveis socials, 366 
el preu de referència, el mòdul social i el copagament. Mitjançant un estudi 367 
realitzat, podem afirmar que des del 9 de maig del 2012 fins al 18 de desembre 368 
del 2019, data de l’última ordre d’actualització, en totes les prestacions s’ha 369 
reduït el mòdul social (pagat per la Generalitat), s’ha incrementat el 370 
copagament (pagat per la persona usuària) i en la gran majoria de prestacions 371 
el cost de referència no s’ha actualitzat amb l’IPC de Catalunya. 372 

 Reclamem crear ocupació vinculada a l’atenció a les persones i a l’estat del 373 
benestar, i potenciar la formació dels treballadors i treballadores que dediquen 374 
la seva activitat a la cura de les persones grans. 375 

 Reclamem la dignificació de les condicions laborals dels treballadors i 376 
treballadores d’aquest sector, molt feminitzat, posar fi a la precarització laboral 377 
del sector i apostar per personal fix sense rotacions. 378 

 Reclamem el compliment de les ràtios de personal. 379 



 

 

 Reclamem la participació activa de la representació legal dels treballadors i 380 
treballadores en l’elaboració de les ràtios de personal i el compliment de les 381 
ràtios acordades. Creiem que no han d’estar dictades només per 382 
l’Administració o per l’Administració i les empreses. 383 

 Reclamem, una vegada més, la coordinació sociosanitària i l’establiment de 384 
protocols d’actuació que determinin el paper que han de tenir la sanitat pública i 385 
els serveis socials en l’atenció de les persones grans als centres residencials, 386 
als centres de dia i als centres sociosanitaris. 387 

 Reclamem la transparència en la gestió de l’accés a les places residencials i un 388 
reforç dels equips d’inspecció i control. 389 

 Exigim a l’Administració general de l’Estat el compliment del finançament del 390 
sistema, segons disposa la llei, perquè és inadmissible que els ciutadans i 391 
ciutadanes hagin d’aportar més al copagament.  392 

 Exigim la implicació del conjunt de les administracions públiques en el disseny i 393 
l’aplicació de les polítiques d’atenció a les persones grans. 394 

 395 
EIX 1.3. SALUT I MALALTIES PROFESSIONALS 396 
 397 
Salut 398 
 399 
Un dels aspectes essencials de l’estat del benestar és disposar d’un bon Sistema 400 
públic de salut. A Espanya i a Catalunya tenim un sistema molt per sota del seu 401 
potencial econòmic, ja que som la cinquena potència econòmica a la Unió Europea i 402 
l’onzena en despesa pública sanitària. Hi estem destinant menys recursos econòmics 403 
que molts països de la UE-15. Hem de tenir present que el sistema sanitari és un 404 
potent sector econòmic. 405 
 406 
Fruit de les polítiques que s’estan desenvolupant, i amb l’excusa de la crisi econòmica, 407 
a Catalunya i a Espanya les polítiques d’austeritat i retallades imposades per la 408 
majoria absoluta del Govern del PP, amb el suport de CiU, el 2011, va significar la 409 
reducció del pressupost sanitari i va posar en perill la salut de la població per aquests 410 
quatre aspectes fonamentals: la reducció del pressupost, l’increment de les llistes 411 
d’espera, un empitjorament de les condicions de treball dels professionals sanitaris i 412 
l’augment dels concerts amb centres privats, essent Catalunya la comunitat autònoma 413 
amb més traspàs de recursos públics del sistema sanitari al sector privat. 414 
 415 
Les retallades no s’han distribuït de manera igual: als serveis d’atenció primària, als 416 
hospitals de propietat i gestió pública i als concertats sense ànim de lucre se’ls ha 417 
retallat, en els últims anys, entre un 16 i un 20 %; els concertats qualificats d’utilització 418 
pública, però amb ànim de lucre, se’ls ha augmentat el concert en un 76,8 %, 419 
aproximadament. 420 
 421 
A les persones, com a conseqüència de l’envelliment, els apareixen problemes a la 422 
vista, l’oïda, bucodentals, als peus, etc., i tots ells repercuteixen en la salut en general 423 
i, en definitiva, en les seves condicions de vida. És lamentable que a la cartera dels 424 
serveis del nostre sistema sanitari no hi hagi previstes les pròtesis bucals, els 425 
audiòfons, les ulleres, els serveis de podologia, etc. 426 
 427 
La gent gran de CCOO hem reivindicat en diferents congressos la necessitat que els 428 
centres primaris de salut estiguin dotats d’especialistes en gerontologia. Aquesta 429 
reivindicació és generalitzada en tots els àmbits organitzatius de la gent gran. Com 430 
dèiem al nostre 10è Congrés de Catalunya: “La geriatria ha estat definida com la 431 
branca de la medicina interna que es preocupa dels aspectes clínics, preventius, 432 
terapèutics i socials de les malalties en les persones grans.”  433 
 434 



 

 

En aquest període de temps s’ha produït un increment de la precarietat laboral dels 435 
professionals del sector, s’han reduït els salaris i s’han empitjorat les condicions de 436 
treball com a conseqüència de l’augment de les càrregues de treball i la pressió 437 
assistencial, fet que ha afectat la qualitat i la suficiència del Sistema públic sanitari.  438 
 439 
Si amb les reduccions dràstiques del pressupost, el sistema sanitari no es trenca i 440 
manté la qualitat del servei és per l’esforç que realitzen el conjunt dels professionals 441 
del sector. Des d’aquesta ponència i des de l’11è Congrés de la Federació de 442 
Pensionistes i Jubilats, els manifestem el nostre agraïment públic i el nostre suport a 443 
les seves reivindicacions.  444 
 445 
Tots els canvis s’han efectuat sense consultar res amb les treballadores i treballadors 446 
del sector. Considerem que pretenen, a mitjà termini, privatitzar la gestió del màxim 447 
nombre de centres i serveis, reduint al mínim la sanitat pública.  448 
 449 
La salut, com és evident, no depèn només de com s’organitza el sistema sanitari, sinó 450 
també d’altres factors com l’alimentació, l’habitatge, el treball, la pol·lució, etc., com 451 
posa de manifest l’Organització Mundial de la Salut.  452 
 453 
En funció d’aquestes premisses, la gent gran de CCOO de Catalunya reclamem:  454 
 455 

 Recuperar el pressupost que s’hi destinava l’any 2010.  456 
 Incrementar el pressupost destinat a salut de manera gradual, fins que sigui 457 

equiparable a la mitjana dels països de la UE-15.  458 
 Abolir el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per 459 

garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut, i millorar la qualitat i la 460 
seguretat de les seves prestacions, i abolir també totes les normes legals que 461 
han representat un retrocés per al Sistema sanitari públic. 462 

 463 
I a més: 464 
 465 

 Exigir al Govern de la Generalitat la reducció progressiva, fins a l’eliminació, de 466 
les llistes d’espera. 467 

 Proposar a la Plataforma Unitària de Catalunya en Defensa dels Drets de les 468 
Persones Grans, de la qual forma part CCOO, posar en marxa una campanya 469 
per demanar al Govern de la Generalitat un calendari de reducció i eliminació 470 
de les llistes d’espera d’operacions quirúrgiques, visites als especialistes i 471 
proves diagnòstiques. 472 

 A les persones grans —una àmplia majoria d’elles estan afectades per les 473 
llistes d’espera—, aquesta situació els suposa sofriment i pèrdua de qualitat de 474 
vida en els anys que els queden. Considerem prioritàries aquestes actuacions, i 475 
l’Administració de la Generalitat hi ha de dedicar els recursos necessaris amb 476 
un finançament extraordinari. 477 

 Incorporar a la cartera de serveis sanitaris les pròtesis bucodentals, els 478 
audiòfons, les ulleres, els serveis de podologia, etc.  479 

 Tornar a obrir els llits hospitalaris tancats durant aquests anys, així com els 480 
centres d’atenció primària tancats. 481 

 No traspassar pacients d’hospitals i centres públics a centres privats, sobretot 482 
si als centre públics hi ha plantes i llits no utilitzats.  483 

 No externalitzar proves diagnòstiques, o fer-ho com a màxim quan els recursos 484 
públics disponibles NO estan optimitzats en la seva utilització. 485 

 No fer cap reforma del sistema sanitari sense previ acord amb els professionals 486 
del sector i els agents socials. 487 



 

 

 Incrementar les places sociosanitàries per evitar transferir a les famílies més 488 
responsabilitat de cura de les persones amb malalties cròniques avançades.  489 

 Recuperar el control públic del preu dels medicaments destinats a patologies 490 
menors.  491 

 No discriminar en l’aplicació de les tècniques modernes sanitàries per raons 492 
d’edat.  493 

 Oferir millors condicions laborals per al conjunt dels treballadors i treballadores 494 
del sector. 495 

 496 
Malalties professionals 497 
 498 
Per a les persones jubilades i pensionistes la salut laboral es restringeix a les seqüeles 499 
heretades  el  llarg de  la nostra  vida  laboral. Les condicions de vida i les condicions 500 
laborals són dos factors que afecten la nostra salut abans i després de jubilat. 501 
 502 
Cada vegada és més freqüent que les persones treballadores prolonguin la seva 503 
activitat laboral a causa de l'increment de l'edat oficial de jubilació o la necessitat de 504 
cotitzar més per falta d'anys. Això té conseqüències negatives sobre la seva salut, 505 
fent-los més vulnerables a diferents malalties, unes produïdes pel desgast biològic 506 
versus l’edat i  507 
altres d’origen professional. 508 
 509 
Hi ha moltes malalties no reconegudes lligades a les condicions de treball, produïdes 510 
per agents químics, físics, biològics, càrregues de treball manual o mental... Aquestes 511 
poden ser tolerables o no durant la vida activa, però poden emergir amb l'envelliment. 512 
Entre d'altres, podem citar: hipertensió, artritis, reumatisme, mal d'esquena crònic, 513 
varius a les cames, limitacions sensorials, pèrdua de l'oïda o de la vista, càncers, 514 
lesions músculoesquelètiques, Parkinson, etc. 515 
 516 
D’entre les causes que hem mencionat abans, i que poden provocar malalties molt 517 
greus, sens dubte les produïdes per la inhalació de fibres d’amiant són unes de les 518 
més letals. De fet l’amiant causa més de dos mil morts l’any a l’Estat espanyol, xifra 519 
que algunes fonts eleven considerablement. I encara algunes veus expertes diuen que 520 
no s’ha assolit el pic de major mortaldat causat per aquest material, que es va fer 521 
servir a bastament en els sectors de la construcció i la indústria. Segons la UE, aquest 522 
punt àlgid de defuncions causades per l’amiant arribarà l’any 2023, a causa del fet que 523 
les patologies provocades per la inhalació de fibres d’amiant triguen a desenvolupar-se 524 
entre vint i quaranta anys 525 
 526 
Ja han passat divuit anys des de la prohibició de l’amiant a l’Estat espanyol per ordre 527 
de les autoritats europees. Però aquest material no ha desaparegut, ni del nostre 528 
entorn ni dels pulmons de les persones que van estar-hi exposades, ja fos al seu lloc 529 
de treball o a casa seva, com a conseqüència de conviure amb persones que 530 
treballaven en contacte amb aquest material o pel simple fet de viure o treballar a les 531 
proximitats de les fàbriques on es feia servir. A Catalunya hi ha víctimes dels tres tipus 532 
i la seva situació judicial canvia totalment. 533 
 534 
Així doncs, hem de continuar treballant perquè totes les malalties que es produeixen 535 
com a conseqüència de la nostra activitat laboral siguin catalogades com a malaltia 536 
professional.  537 
 538 
Cal recordar que "deixar-se la salut en el treball no va inclòs en el salari" 539 

 540 



 

 

 541 
EIX 1.4. QUALITAT DE VIDA 542 
 543 
La lluita de la humanitat, des dels inicis de la seva existència, ha estat viure més anys i 544 
en les millors condicions possibles. 545 
 546 
Un dels períodes més importants va ser el pas del paleolític al neolític. Una societat 547 
humana que va passar de practicar la caça i la recol·lecció per a la seva existència, a 548 
la pràctica de l’agricultura i la ramaderia. Tots se’n van beneficiar, especialment els 549 
més grans, que es van estalviar grans caminades i inseguretats pel seu estil de vida 550 
nòmada. 551 
 552 
Aquestes societats van poder protegir i cuidar millor la seva gent gran. 553 
 554 
En els nostres dies vivim un període extraordinari per als éssers humans. En unes 555 
poques dècades estem aconseguint augmentar, de manera notable, la nostra 556 
esperança de vida. L’alimentació, les condicions de treball, la medicina i la 557 
farmacologia ho han fet possible. 558 
 559 
A Catalunya, com a la resta d’Espanya, un nen que neix avui té una esperança de 560 
vida, amb les condicions actuals, de vuitanta-un anys. Si és nena, és de vuitanta-sis 561 
anys, sent la mitjana de 83,6 anys. A la Unió Europea, l’esperança de vida és de 562 
vuitanta-dos anys (2017). 563 
 564 
Aquestes dades generals cal corregir-les, perquè les condicions de la vida laboral 565 
viscuda i la desigualtat socioeconòmica influeixen en l’esperança de vida, la salut i el 566 
benestar de les persones. S’ha comprovat a Barcelona una diferència de fins a 6 anys 567 
segons el barri. 568 

Cal fer notar que la baixa natalitat, com a conseqüència de les escasses i insuficients 569 
polítiques d’ajuda a la maternitat, són un fet preocupant que cal resoldre. 570 
 571 
No podem admetre, i hem de combatre, la ideologia neoliberal que difon, d’una 572 
manera molt agressiva, que viure més anys és un problema per a tota la societat. 573 
 574 
La nostra societat genera prou riquesa i recursos per cobrir a bastament les 575 
necessitats de la gent gran i garantir un envelliment digne. Els quinze països més 576 
desenvolupats de la Unió Europea dediquen a polítiques socials un 3 % més que 577 
Espanya, és a dir, uns trenta mil milions d’euros més a l’any. La qualitat de vida de la 578 
gent gran d’avui ens afecta i ens afectarà a totes i a tots, directament o indirectament. 579 
 580 
Viure els darrers anys de la nostra vida sense perdre poder adquisitiu i mantenir i 581 
millorar la sanitat i els serveis socials no és un caprici, sinó que és un dret fonamental. 582 
Volem mantenir-nos independents i autònoms el màxim de temps possible a fi de 583 
participar plenament en la societat. 584 
 585 
Volem ser actors actius en els problemes i en les solucions de tots. Quan finalitzem la 586 
nostra vida laboral, passem a un segon pla i restem invisibles. No s’aprofita 587 
l’experiència ni el treball d’unes generacions que hem protagonitzat grans canvis 588 
socials, econòmics i polítics al nostre país. El conjunt de la nostra societat perd molt no 589 
aprofitant la nostra experiència. El mateix va passar durant segles, que, en marginar 590 
les dones de la formació, els estudis, la universitat i els llocs directius, es va deixar 591 
perdre el 50 % de la intel·ligència humana.   592 
 593 



 

 

La gent de més de seixanta-cinc anys som avui el 19 % de la població catalana. Per al 594 
2040, les projeccions estableixen que serem el 26,5 %. 595 
 596 
Si no resolem els greus problemes que té la societat catalana i l’espanyola a afrontar 597 
el seu envelliment, ho passarem malament totes i tots. 598 
 599 
Les persones de més de seixanta-cinc anys som també el 25 % del cens electoral i la 600 
franja d’edat que més votem en totes les eleccions. Caldrà recordar-ho a totes les 601 
formacions polítiques perquè defensin les nostres reivindicacions. 602 
 603 
Les mobilitzacions al carrer han estat determinants per recuperar el poder adquisitiu de 604 
les nostres pensions. 605 
 606 
Tenim dos instruments fonamentals per fer-nos sentir: el vot i el carrer. El carrer i el 607 
vot. Si sabem combinar-los serem imparables. 608 
 609 
EIX 1.5. CULTURA I FORMACIÓ                    610 
 611 
La cultura, a més de ser un dret universal, també és un instrument (juntament amb 612 
altres) que ens ha d’ajudar a desenvolupar una mirada crítica davant les desigualtats 613 
socials, basada en la transmissió d’aquells valors clau per a la construcció d’un món 614 
més just i equitatiu. 615 
 616 
Quan es fa referència a la cultura, sovint es fa des d’un concepte de cultura abstracta, 617 
amb representacions comunes a totes les societats i a tots els grups socials (no 618 
situada en el context ni en el temps), però la cultura no és abstracta, la cultura respon 619 
al pensament i a la manera de fer dels pobles i de les societats, i cada grup social té 620 
les seves pròpies expressions culturals. Parlar de cultura és parlar d’identitats, de com 621 
ens definim i de com ens relacionem amb els altres.  622 
 623 
Per a la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, la qualitat de 624 
vida dels seus afiliats i afiliades no només comporta lluitar pels drets i pel benestar en 625 
els àmbits sanitaris i socials; pel manteniment del nostre poder adquisitiu, vinculat a les 626 
quanties de les pensions; pels copagaments sanitaris, i per les retallades de la Llei de 627 
dependència, entre d’altres, sinó també per la realització d’activitats culturals, des de la 628 
vessant social i sindical, a través de diferents eines de suport (literatura, cinema, 629 
museus, excursions, concerts…), així com la nostra participació en altres activitats 630 
afins als nostres objectius des de la participació ciutadana. A partir de la diversitat i 631 
dels interessos de la nostra afiliació, les activitats culturals s’articularan a través dels 632 
següents recursos: 633 
 634 

 Museístics amb continguts històrics i socials. Creiem que els museus tenen 635 
un paper rellevant en la recuperació i la transmissió de la cultura a través de la 636 
memòria col·lectiva dels pobles i de les transformacions socials, a través de les 637 
històries que mostren a les persones que els visiten.    638 

 Socioculturals des de diferents àmbits. Projecció de documentals i 639 
pel·lícules, mitjançant el model de cinefòrum, xerrades vinculades a les 640 
temàtiques socials, culturals, polítiques, etc., que ens envolten o que formen 641 
part de la nostra memòria col·lectiva. 642 

 Itineraris urbanístics. Des de diferents perspectives: de gènere, històrica, 643 
literària, laboral, màgica, misteriosa, negra i criminal, arquitectònica…  644 

 Memorial democràtic. Aquestes activitats es plantejaran de forma conjunta 645 
amb la Fundació Cipriano García i altres entitats memorístiques.  646 

 Sortides de curta i de llarga durada. A altres indrets de Catalunya i de fora 647 
de Catalunya, des de la vessant etnològica, paisatgística, laboral, històrica… 648 



 

 

 Formació en habilitats comunicatives i en les noves tecnologies. Accions 649 
formatives en TIC (tecnologies de la informació i la comunicació). 650 

 Tècniques i habilitats per un envelliment actiu en l’àmbit intel·lectual i físic. 651 
 652 
EIX 1.6. ELS DRETS DE LES DONES 653 
 654 
La globalització, en la seva versió econòmica i neoliberal, és un procés que està fent 655 
cada cop més gran la bretxa que divideix els rics dels pobres i que està portant al límit 656 
la lògica del benefici per damunt de qualsevol projecte ètic i polític de 657 
desenvolupament humà.  658 
 659 
En aquest context, les dones no es troben a la part guanyadora perquè la seva 660 
incorporació al mercat laboral es realitza en un terreny marcat per les desigualtats de 661 
caire estructural, sent els seus trets més visibles la segregació ocupacional, en relació 662 
a la qual podem parlar de dos tipus: a) l’horitzontal (les dones es concentren en els 663 
serveis a les persones i en la indústria intensiva amb mà d’obra) i b) la vertical (el 664 
famós sostre de vidre i l’oblidat terra enganxifós). A més, aquestes desigualtats també 665 
s’expressen mitjançant l’existència de les discriminacions laborals indirectes (la 666 
mediàtica bretxa salarial i l’ocult assetjament sexual). Unes desigualtats que no 667 
desapareixen, sinó que es transformen. 668 
 669 
També les dones presenten el major percentatge de treball a temps parcial i de treball 670 
del tercer sector (treball precari i de baixa remuneració). En un context de crisi, la 671 
destrucció de llocs de treball afecta més les dones que els homes, sobretot si es té en 672 
compte que les dones tenen més dificultats que els homes per reincorporar-se al 673 
mercat de treball i, en conseqüència, és prioritari que, en les diferents mesures de 674 
protecció social que es posin en marxa, s’incorpori la perspectiva de gènere si es vol 675 
reduir la bretxa de les desigualtats. 676 
 677 
Per altra banda, la incorporació de la dona al mercat laboral no va acompanyada d’un 678 
repartiment de les tasques domèstiques, que són unes tasques invisibles, ocultades o 679 
menyspreades, que gairebé ningú no vol fer. Aquesta distribució de la feina domèstica 680 
basada en la divisió de gènere carrega sobre les dones la responsabilitat de 681 
l’organització de la casa i de la cura dels seus membres, i es configura així un model 682 
de doble presència (i triple, si a més s’assumeixen altres responsabilitats polítiques o 683 
sindicals), que dificulta la participació activa de les dones en altres àmbits de l’activitat 684 
pública i les deixa sense capacitat de decidir els seus temps de dedicació a altres 685 
activitats, a causa del fet que no s’ha produït un canvi de mentalitat en el repartiment 686 
de les feines domèstiques. 687 
 688 
L’aportació de les dones grans a l’atenció familiar és molt elevada, tant d’aquelles que 689 
han estat mestresses de casa com de les que han realitzat feines remunerades fora de 690 
la llar. És en les cures on la dona té un paper protagonista que no disminueix amb 691 
l’edat, fins i tot s’estén a la cura de les netes i nets, dels pares...  692 
 693 
També és una dada interessant la que ens indica que, a partir dels seixanta-cinc anys, 694 
cada cop es mantenen més les dones treballadores en el mercat laboral. La justificació 695 
possible pot trobar-se en les dificultats que tenen les dones per assolir el dret a les 696 
prestacions de jubilació. Per una banda, la incorporació més tardana de la dona al 697 
mercat laboral, que en molts casos ha estat interrompuda o ajornada per la criança de 698 
les seves filles i fills, endarrereix la jubilació per poder consolidar la prestació total o 699 
fins i tot assolir el dret a percebre la pensió de jubilació. Un altre factor que té també 700 
una influència negativa per assolir les prestacions de jubilació és la major precarietat 701 
de l’ocupació femenina, amb contractes temporals i períodes d’atur, i el treball a temps 702 
parcial majoritàriament utilitzat per les dones amb càrregues familiars. 703 



 

 

 704 
Així mateix, cal tenir en compte la violència de gènere envers les dones grans, poc 705 
estudiada i, en conseqüència, invisibilitzada. 706 
 707 
Els darrers estudis publicats sobre violència contra les dones evidencien que les dones 708 
més grans de seixanta-cinc anys pateixen o han patit diferents formes de violència, 709 
com són: de control, verbal, emocional, econòmica, física… I aquesta, portada a les 710 
últimes conseqüències, és l’assassinat de la dona. 711 
 712 
Les dificultats que presenten les dones grans per defensar-se, per sol·licitar ajuda o 713 
per conèixer els seus drets les fan ser un grup especialment vulnerable. A més, tenen 714 
més problemes per reconèixer les situacions de maltractament, ja que les tenen 715 
incorporades com a model de relació o perquè admetre l’abús dins de la pròpia llar els 716 
resulta molt dolorós. A això s’hi suma la manca de recursos específics per abordar la 717 
problemàtica específica de les dones grans, i els recursos existents poden no ser 718 
apropiats per a elles. 719 
 720 
 721 
BLOC 2. MILLORES ORGANITZATIVES A LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I 722 
JUBILATS 723 
 724 
EIX 2.1. DESENVOLUPAMENT I ENFORTIMENT DE LA FEDERACIÓ DE 725 
PENSIONISTES I JUBILATS DINS DE LA CS DE LA CONC 726 
 727 
La col·laboració entre les estructures federatives i territorials de CCOO sempre ha 728 
tingut un sentit estratègic, però avui es fa més imprescindible per aconseguir els 729 
nostres objectius i enfortir la nostra organització.  730 
 731 
Una vegada aprovada en l’11è Congrés Confederal, tenim la resolució organitzativa, 732 
en la qual l’aplicació i el seguiment de la doble adscripció recau en la Federació de 733 
Pensionistes i Jubilats, en coordinació amb les federacions de ram, de forma 734 
ineludible. 735 
 736 
Durant el mandat, hem avançat en la coordinació entre federacions, amb la 737 
col·laboració de la Secretaria d’Organització de la CONC, i en l’actualitat tenim 738 
referents a totes les federacions de ram, cosa que ens permet una millor forma de 739 
col·laboració, i més eficaç, per no perdre afiliació al moment de la jubilació o pel fet de 740 
rebre una pensió, atenent la idiosincràsia de cada organització. 741 
 742 
Es tracta, a partir del 12è Congrés, una vegada es consolidin els referents de les 743 
federacions, d’elaborar el pla de treball específic per assegurar el manteniment i la 744 
fidelització de l’afiliació. 745 
 746 
És necessari establir una relació més estreta i estable entre les federacions de ram i la 747 
Federació de Pensionistes i Jubilats. 748 
 749 
En primer lloc, cal revisar i actualitzar les llistes d’afiliació que poden formar part del 750 
grup de les persones jubilades. 751 
 752 
Cal perseverar en l’actualització de les persones jubilades anticipadament, i dels 753 
pensionistes per invalidesa, igual com amb el traspàs automàtic que realitza el nostre 754 
programa de base de dades en complir els seixanta-cinc anys. 755 
 756 
Seria necessari enviar una carta a aquelles persones que es jubilaran. Aquesta carta 757 
estaria signada pel secretari o secretària general de Pensionistes i Jubilats i pel 758 



 

 

secretari o secretària general de la federació d’actius corresponent, animant-los a 759 
seguir a CCOO, i explicant-los la carta de serveis de què disposaran i la importància 760 
de seguir lluitant per no perdre tots aquells drets conquerits i per guanyar-ne de nous. 761 
 762 
Aquesta coordinació ens permetria poder mantenir reunions amb les seccions sindicals 763 
de CCOO de les grans empreses i amb els sectors a les seves assemblees. 764 
 765 
A les empreses on CCOO té una àmplia afiliació, s’han de crear agrupacions 766 
d’empresa específiques de pensionistes i jubilats, en què cal nomenar un o una 767 
responsable d’aquesta agrupació, els quals, i en col·laboració amb la secció sindical, 768 
s’han d’ocupar de fer un treball de seguiment continu de les persones que s’han de 769 
jubilar o pensionar, tenint especial cura amb l’afiliació que té una quota que es 770 
descompta per nòmina, per canviar-la, en aquest cas, a descompte bancari. Així és 771 
més fàcil mantenir l’afiliació quan s’arriba a aquesta nova situació. 772 
 773 
Totes les activitats, xerrades i accions que s’organitzin han d’estar coordinades amb 774 
les federacions d’actius. S’han de detallar els serveis que tenim com a Federació de 775 
Pensionistes i Jubilats per animar-los a continuar a CCOO una vegada accedeixin a la 776 
situació de pensionistes i de persones jubilades. 777 
 778 
Les persones prejubilades han de seguir a la seva federació d’actius fins a l’edat de 779 
jubilació. 780 
 781 
Les federacions d’actius han de facilitar l’organització d’aquest col·lectiu a la Federació 782 
de Pensionistes i Jubilats, i per això els han d’incloure en les ofertes i les 783 
convocatòries que es realitzin, a fi que estiguin més propers al sindicat i se’n sentin 784 
part. D’aquesta manera es facilita que segueixin a CCOO. 785 
 786 
Les relacions entre les unions intercomarcals i la Federació de Pensionistes i Jubilats 787 
s’han de reforçar. Les unions, igual que les federacions, han de tenir un referent que 788 
es coordini amb la Federació de Pensionistes i Jubilats. 789 
 790 
La col·laboració i la participació de l’afiliació de Pensionistes i Jubilats ha de ser 791 
permanent i ha de participar en totes les activitats i les accions que organitzi la unió 792 
intercomarcal i també, recíprocament, la unió intercomarcal ha de formar part de totes 793 
les xerrades i activitats que es realitzin per part de la Federació de Pensionistes i 794 
Jubilats, com són les assemblees i els actes d’homenatge a l’afiliació. 795 
 796 
Totes aquestes activitats s’han de fer gestionant-les de manera coordinada. 797 
 798 
EIX 2.2. ORGANITZACIÓ I COMUNICACIÓ 799 
 800 
Per avançar organitzativament, hem de tenir present la nostra realitat en l’àmbit 801 
federatiu. 802 
 803 
Per poder treballar en millors condicions, hem de tenir unes estructures fortes i uns 804 
equips preparats per donar resposta a les nostres necessitats. 805 
 806 
És important fer plans específics al voltant d’aquestes línies d’actuació: 807 
 808 

 Informativa, en tots els àmbits (tant extern com intern). 809 
 Formació en diferents temàtiques adreçada a les companyes i companys amb 810 

responsabilitats federatives. 811 
 Una bona estratègia de comunicació amb la finalitat d’augmentar i consolidar la 812 

participació de l’afiliació. 813 



 

 

 814 
La direcció federativa ha de poder preveure, i donar-hi resposta, les necessitats 815 
plantejades per la nostra afiliació, a través de les mobilitzacions al carrer i les 816 
negociacions amb les administracions. 817 
 818 
Ens hem de dotar d’òrgans de direcció forts i que siguin un referent per al conjunt de la 819 
ciutadania. 820 
 821 
La direcció federativa ha d’assegurar: 822 
 823 

 El debat intern. 824 
 La participació de tots els companys i companyes, facilitant la conciliació de la 825 

vida personal i la familiar. 826 
 La necessitat de coordinar les nostres respostes perquè siguin unitàries, 827 

eficients i donin continuïtat a l’organització. 828 
 Hem de ser un referent per a la gent gran i per a la societat en general, i la 829 

relació amb els mitjans de comunicació ha de ser especialment important. 830 
 Tenint en compte la mancança de mitjans econòmics i humans, hem de facilitar 831 

la confederalitat amb la resta d’organitzacions del sindicat, i hem de potenciar 832 
la participació directa de la nostra afiliació dins del que estableixen els nostres 833 
estatuts, mantenint les trobades periòdiques.  834 

 835 
La reactivació i la consolidació de la pàgina web de la federació és una prioritat 836 
federativa, com a bon instrument per donar a conèixer la nostra pròpia posició en les 837 
qüestions que ens afecten. 838 
 839 
La relació amb les xarxes socials és important, perquè són també instruments no sols 840 
d’informació, sinó, al mateix temps, i cada vegada més, de clarificació, de restabliment 841 
de la veritat i de denúncia i combat contra les notícies falses —fake news—. En aquest 842 
entorn, l’afiliació pot tenir un paper important en el desmentiment d’aquestes notícies 843 
falses, i no sols les que concerneixen el nostre àmbit. Moltes persones grans utilitzen 844 
els ordinadors, els mòbils o les tauletes per al seu entreteniment, hi cerquen informació 845 
i, per tant, poden ser molt útils per a aquesta tasca.  846 
 847 
EIX 2.3. AFILIACIÓ 848 
 849 
Fidelització, permanència, seguiment i recuperació 850 
 851 
És primordial fer un seguiment de les dades que es tenen a les fitxes (adreces, 852 
telèfons, correus electrònics, etc.). És la manera que tenim per posar-nos en contacte 853 
amb els afiliats i afiliades perquè puguin tenir la informació actualitzada. Quan s’està 854 
en actiu, reps informació a l’empresa a través de la representació sindical. 855 
 856 
(ET JUBILES DEL TEU LLOC DE TREBALL PERÒ NO DE L’ACTIVITAT SINDICAL – 857 
ETS IMPRESCINDIBLE!) 858 
 859 
La Federació de Pensionistes i Jubilats a penes té altes que no provinguin de les altres 860 
federacions per la doble afiliació, i s’ha d’aconseguir que quan un afiliat o afiliada rebi 861 
la pensió automàticament passi també a la federació. Així tindrà també la informació i 862 
el canvi de quota. I no cal esperar que compleixi els seixanta-cinc anys. I si, a més, en 863 
la seva fitxa consta que és delegat o delegada encara interessa més que passi.  864 
 865 
Les persones afiliades que estan pagant a través de la nòmina de l’empresa però que 866 
el comitè no ha tingut la precaució de passar la nòmina pel banc es perden. 867 
 868 



 

 

Cal realitzar reunions periòdiques amb les persones responsables de les federacions 869 
perquè informin de les activitats que s’hi realitzen, i perquè els companys i companyes 870 
no es resisteixin a passar a ser pensionistes (ells saben quan ho són). 871 
 872 
Després de 6 anys d'aplicació del sistema de la doble afiliació a Catalunya, caldrà fer 873 
una valoració  per a comprovar si els objectius s’han assolit. D’entre altres els dos 874 
objectius més rellevants eren: 1) Seguir comptant amb la seva experiència sindical, i 2) 875 
mantenir  la seva col·laboració en les seves respectives federacions. 876 
 877 
EIX 2.4. INTERNACIONAL 878 
 879 
El Parlament Europeu pot fer de la UE un lloc millor o soscavar la cooperació 880 
europea construïda al llarg de molts anys  881 
 882 
La darrera crisi ha deixat cicatrius profundes en la classe treballadora. Els salaris de 883 
moltes persones valen avui menys que fa una dècada. S’han retallat els serveis 884 
públics i s’han reduït els drets de les persones. La lenta recuperació econòmica i la 885 
disminució de l’atur encara no han beneficiat molts treballadors i treballadores. 886 
 887 
La Confederació Europea de Sindicats (CES), amb al voltant de quaranta-cinc milions 888 
de treballadors i treballadores, en noranta sindicats de trenta-vuit països, creu que és 889 
possible una Europa més justa, basada en la democràcia, la justícia social i els treballs 890 
dignes, amb una transició socialment justa i equitativa cap a una economia digital i 891 
amb una economia amb baixes emissions de carboni. Aquesta hauria de ser la base 892 
d’un nou contracte social per a Europa.  893 
 894 
La situació a la UE no ha millorat per a la franja de persones de més edat, en particular 895 
per als jubilats i jubilades i les persones pensionistes, els quals proporcionen una 896 
contribució valuosa a l’economia i a la vida social, cívica i cultural. 897 
 898 
Durant els últims anys, la FERPA (Federació Europea de Jubilats i Gent Gran) ha 899 
confirmat la seva vocació de ser una organització sindical i no la d’una associació de 900 
persones jubilades. És per això que es va inscriure a totes les accions col·lectives i a 901 
totes les protestes en marxa, tant a la CES com als diferents àmbits d’accions 902 
plantejades. 903 
 904 
La lluita pel benestar com el motor del desenvolupament, la recerca, la innovació i 905 
l’ocupació de qualitat també estan exigint sistemes fiscals més justos. La Comissió 906 
Europea ha de prendre mesures contra totes les formes de frau fiscal, la qual cosa 907 
implica, en primer lloc, tenir una visió clara de la situació. Per tant, la Comissió 908 
Europea ha d’imposar objectius als estats membres i prendre mesures contra els que 909 
no aconsegueixin aquests objectius en els controls pressupostaris anuals. D’aquesta 910 
manera l’evasió d’impostos pot ser abordada dins de la UE.  911 
 912 
La fiscalitat justa a la Unió Europea proporcionarà els mitjans per invertir en reformes 913 
socials europees. El finançament de l’“estat social” per mitjà dels impostos i 914 
contribucions és una necessitat. És una qüestió de solidaritat nacional. Per a la 915 
FERPA i la CES, és un objectiu comú canviar de rumb i donar prioritat a la dimensió 916 
social. 917 
 918 
 919 
 920 
 921 
 922 
 923 



 

 

 924 
BLOC 3. PROPOSTES DE MILLORA  925 
 926 
PLA D’ACCIÓ  927 

És necessari establir un pla concret i específic que concreti i prioritzi els objectius 928 
definits en els punts anteriors. El Pla d’Acció ha de revisar, superar la inèrcia en les 929 
formes de lluita, organitzar, comunicar i dirigir.  930 

3.1. OBJECTIUS GENERALS  931 

La Federació de Pensionistes i Jubilats treballa executant el projecte de sindicalisme 932 
confederal de la CS de la CONC i de la CS de CCOO, i la duen a terme els seus 933 
quadres sindicals. Aquests quadres són coneixedors de les polítiques i de les 934 
problemàtiques concretes del nostre sector de població, i la seva tasca se centra a 935 
dissenyar una acció unitària a tots els territoris, tant a Catalunya com a la resta de 936 
l’Estat. La Federació coordina els serveis a l’afiliació i desenvolupa l’acció sindical a les 937 
institucions, la concertació social als territoris i les aliances amb organitzacions i amb 938 
moviments socials i polítics del territori. ·  939 
 940 

- Seguir creixent per guanyar espais de decisió, per articular noves propostes i 941 
per defensar els interessos i els drets dels que representen 942 

- Continuar sent un referent per a la nostra afiliació una vegada finalitzada la 943 
seva activitat assalariada.  944 

- Fer la nostra federació més útil per millorar les condicions de vida de les 945 
persones pensionistes i jubilades. 946 

- Consolidar el nostre espai en el conjunt de Comissions Obreres de Catalunya.  947 
 948 
 949 

3.2 .ACCIONS EN RELACIÓ ALS DRETS DE CIUTADANIA 950 
 951 
 Generar i intensificar les nostres accions en defensa dels nostres interessos, com a 952 

perceptors de serveis, mantenint i defensant els nostres drets i exigint 953 
l’acompliment de tots ells. 954 

 955 
- Cal intensificar les accions informatives i reivindicatives en cadascun 956 

dels àmbits. 957 
- Continuar amb les mobilitzacions al carrer per defensar i recuperar el 958 

poder adquisitiu de les nostres pensions i, al mateix temps, fer 959 
extensibles aquestes reivindicacions a través d’altres recursos del 960 
nostre abast, com per exemple les xarxes socials. 961 

 962 
 Cal reforçar la transversalitat externa. La situació d’atomització de moviments i 963 

plataformes ciutadanes vinculades als mateixos àmbits reivindicatius ens porta a haver 964 
d’estructurar-nos a escala local per poder participar i enfortir aquests moviments, 965 
sempre que els seus manifestos i plantejaments siguin coincidents i que aquests 966 
moviments no siguin excloents de la nostra representativitat legítima. Tots aquests 967 
nuclis, com a mínim, s’haurien de constituir a totes les localitats on disposem de local 968 
de CCOO i han d’estar coordinats amb la unió territorial i la Federació de Pensionistes 969 
i Jubilats. Per aconseguir aquest objectiu és necessari organitzar la nostra gent en 970 
l’àmbit municipal, creant grups de treball locals, coordinats a escala comarcal, que 971 
puguin ser presents per plantejar i aportar les nostres propostes. Aquest és un element 972 
clau per difondre les nostres posicions i propostes, tenint en compte la realitat actual 973 
de moviments i plataformes. Un altre tipus de relació seria la de la unitat d’acció amb la 974 
UGT, sempre que sigui possible. També haurem de respectar, encara que no 975 



 

 

compartir, posicions excloents de certes organitzacions contràries al sindicalisme de 976 
classe organitzat.   977 
 978 
Per aconseguir aquest objectiu és necessari organitzar la nostra gent en l’àmbit 979 
municipal, creant grups de treball locals, coordinats a escala comarcal, que puguin ser 980 
presents per plantejar i aportar les nostres propostes. Aquest és un element clau per 981 
difondre les nostres posicions i propostes, tenint en compte la realitat actual de 982 
moviments i plataformes.  983 
 984 
Un altre tipus de relació seria la de la unitat d’acció amb la UGT, sempre que sigui 985 
possible. També haurem de respectar, encara que no compartir, posicions excloents 986 
de certes organitzacions contràries al sindicalisme de classe organitzat.  987 
 988 

 És necessari difondre les nostres propostes i idees a les institucions. La Federació ha 989 
de ser present en tots els àmbits institucionals. 990 

 991 

- Hem de participar en el Consell de la Gent Gran de la Generalitat de 992 
Catalunya, com a membres de ple dret. 993 

- Hem de participar com a membres en tots els consells de gent gran 994 
existents a totes les administracions locals i a tots els consells comarcals, 995 
així com impulsar-ne la creació on no estiguin constituïts, com a mínim a les 996 
poblacions de més de vint mil habitants.  997 

- Hem d’exigir que es constitueixi una Direcció General de la gent gran, que 998 
aglutini i coordini les polítiques del Govern envers la gent gran. 999 

 1000 

 Disposar d’informació actualitzada de la situació en què es troben els CAP en 1001 
relació amb les necessitats de la gent gran (dels recursos, tant tècnics com 1002 
humans) per tal de poder presentar les nostres propostes de millora als diferents 1003 
estaments als quals tenim representació i com a eina de mobilització. 1004 
 1005 

 Dissenyar un programa d’intervenció de detecció, informació, conscienciació, 1006 
assessorament i acompanyament jurídic, si es dona el cas, aplicable a altres 1007 
malalties d’origen laboral.  1008 

 1009 
 Continuar treballant amb els nostres homòlegs europeus pels drets universals de la 1010 

ciutadania en l’àmbit transfronterer en la construcció d’una Europa més solidària i 1011 
més justa. 1012 

 1013 
 Incrementar les campanyes divulgatives, tant dels drets que tenim com dels que 1014 

volem reivindicar, en tots els àmbits en els quals participa o acudeix gent gran.  1015 
 1016 
3.3. ACCIONS EN RELACIÓ A LA MILLORA ORGANITZATIVA  1017 

La Federació de Jubilats i Pensionistes de CCOO té una tasca important per davant. 1018 
Hem de seguir creixent per guanyar espais de decisió, per articular noves propostes i 1019 
per defensar els interessos i els drets dels qui representem. Hem de ser una 1020 
organització àgil i amb respostes.  1021 
 1022 
La Federació de Pensionistes i Jubilats ha de ser un referent no només per a les 1023 
nostres afiliades i afiliats, sinó per al conjunt de l’organització.  1024 

 1025 



 

 

 Per poder desenvolupar els compromisos adquirits a les ponències, és necessari 1026 
dotar-nos d’uns òrgans de direcció potents i eficaços. Estructurar-nos de manera 1027 
idèntica que la resta d’organitzacions confederals ens situarà en millors condicions. 1028 
Hem de tenir una comissió executiva composta per les secretaries essencials, que 1029 
ha de treballar amb l’objectiu de dur a terme les propostes, prioritzant i trobant les 1030 
oportunitats per donar-los compliment. Hem de disposar d’un comitè federal que 1031 
ens permeti coordinar els territoris i d’un consell de la federació que ens doti de 1032 
criteris i propostes per mantenir vius els objectius de les ponències i per prendre 1033 
les decisions adients per millorar-les i actualitzar-les.  1034 

 1035 
 Cal reforçar la participació interna a CCOO. Hem de treballar allà on encara no 1036 

tenim coordinació amb tots els rams i les unions per reforçar l’objectiu d’un 1037 
sindicalisme confederal i el nostre compromís sociopolític. Tothom ha d’entendre el 1038 
paper de la Federació de Pensionistes i Jubilats i la idoneïtat de la seva 1039 
col·laboració en els àmbits organitzats, federatius, territorials i a les secretaries de 1040 
la CS de la CONC.  1041 

 1042 
 Elaborar un pla de treball per aconseguir més participació de les dones jubilades 1043 

en les dinàmiques federatives, per a la qual cosa, caldrà  1044 
 1045 
- Coordinació amb la resta de secretaries de Dones de la CONC.  1046 
- Un bon programa de sensibilització per animar a participar. 1047 
- Contacte personalitzat.  1048 
- Assessorament en aquelles temàtiques que afectin les dones jubilades. ·  1049 
 1050 

 Constituir una comissió de treball que elabori un mapa dels punts forts i febles de la 1051 
nostra federació per poder millorar la nostra tasca sindical.  1052 
 1053 

 Avaluar anualment la proposta cultural programada per poder identificar els punts forts 1054 
i febles i per poder introduir propostes de millora. · Posar en marxa programes de 1055 
formació en les tecnologies de la informació com una eina imprescindible per avançar 1056 
en la igualtat d’oportunitats en un món globalitzat.  1057 
 1058 

 Programar també activitats adreçades a mantenir el benestar físic i mental de la nostra 1059 
afiliació.  1060 
 1061 

 L’atenció personalitzada als companys i companyes que es jubilen, per evitar la 1062 
desafiliació i facilitar el transvasament des d’altres federacions.  1063 
 1064 

 Delimitar els dies fixes d’assessorament a l’afiliació per donar una millor resposta a les 1065 
seves necessitats d’informació. 1066 
 1067 

 Dissenyar campanyes de conscienciació, per informar de la importància de continuar 1068 
lluitant pels nostres drets.  1069 
 1070 

 Mantenir actualitzada la base de dades de la nostra afiliació. 1071 
 1072 

 Reactivar la pàgina web de la federació per donar a conèixer les nostres activitats i 1073 
també la nostra pròpia posició en les qüestions que ens afecten.  1074 
 1075 

 Consolidar i potenciar el Twitter com a instrument mediàtic propi per divulgar els 1076 
posicionaments i els assoliments sindicals de la federació, de la CONC i des lluites 1077 
sindicals, socials, polítiques, culturals… 1078 

 1079 


