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A
questes eleccions se celebraven amb el risc que l’extrema dreta irrom-
pés de forma irresistible al Parlament, i que una aliança d’aquesta amb 
les dretes noves i velles pogués provocar una profunda involució en 

el quadre de drets i llibertats conquistats en quaranta anys de construcció 
democràtica. Una alta participació era fonamental per frenar aquesta ame-
naça, i per aquesta raó el moviment sindical es va implicar, com mai abans, a 
animar al vot. L’alta participació, a la qual modestament hem volgut contri-
buir, és un fet del qual tots i totes les demòcrates hem de felicitar-nos.

Dels resultats obtinguts per cadascuna de les forces polítiques, cal destacar 
que la majoria de la ciutadania ha girat l’esquena a un govern de la dreta, con-
dicionat pel seu component més ultra. La ciutadania s’ha enfrontat a les ame-
naces d’involució i ha votat pel futur. La ciutadania ha dipositat majoritàriament 
la seva confiança en el Partit Socialista, la qual cosa ha d’obrir les portes a un 
govern progressista i estable, que impulsi polítiques de caràcter social, que afa-
voreixin que el creixement econòmic redundi en una millora de la qualitat de 
vida de tots i totes. 

Per al nostre sindicat, un govern progressista ha de derogar les reformes 
imposades en la gestió de la crisi; ha de garantir pensions dignes en el present 
i en el futur, la qual cosa fa indispensable derogar la reforma de l’any 2013 i 
recuperar els consensos del Pacte de Toledo; ja que aquesta reforma està pen-
sada per abaixar les futures pensions i perquè, ara que es parla de consensos, 
va ser la que va trencar els consensos socials i polítics, va ser la que va dinami-
tar el Pacte de Toledo, perquè la va fer de manera unilateral el Partit Popular. 
Cal garantir que hi hagi pensions públiques, dignes i suficients, en les properes 
3 dècades. Per a això ha votat la ciutadania espanyola majoritàriament forces 
progressistes.

Per CCOO, un Govern progressista ha de comptar amb l’estabilitat necessària 
per afrontar reptes estratègics de país com: el model territorial; les polítiques 
industrials; la digitalització; la formació professional; la transició ecològica; la 
recuperació dels estàndards de l’Estat del benestar. 

Al nostre país necessitem reeditar un nou contracte social, que ha de 
començar per la correcció de les reformes que al llarg de la crisi es van fer per 
crear més desigualtat, per devaluar el país, per posar en qüestió el futur del 
sistema públic de pensions, o per abaixar d’una forma absolutament irrespon-
sable els impostos. Aquestes seran les reivindicacions del sindicat per a l’inici 
d’aquesta legislatura, no acceptarem l’atractiu d’abordar la negociació d’un nou 
estatut dels treballadors i tant que fa molta falta, però que no serveixi per tapar 
la prioritat: corregir la reforma laboral com teníem ja negociat amb el Govern, 
correcció que se’ns va negar amb l’excusa que no hi havia majoria parlamen-
tària, ara n’hi ha, per la qual cosa no hi ha excuses.

En els propers mesos, treballarem per revertir les reformes laborals, per rever-
tir la reforma de les pensions, per construir un model de desenvolupament 
inclusiu i just, que es reparteixi la riquesa d’una manera més justa, no solament 
per als més poderosos, com va ocórrer aquests últims anys. 

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

PER AL NOSTRE 
SINDICAT, 
UN GOVERN 
PROGRESSISTA 
HA DE DEROGAR 
LES REFORMES 
IMPOSADES EN LA 
GESTIÓ DE LA CRISI; 
HA DE GARANTIR 
PENSIONS DIGNES 
EN EL PRESENT I EN 
EL FUTUR

VALORACIÓ ELECCIONS 
GENERALS
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I. Ja fa temps que tenim un pro-
blema amb el Sistema Públic de 
Pensions i ens trobem immersos 
i compromesos en la recerca de 
solucions per tal d’assegurar la 
pervivència del Sistema. I una per-
vivència no pas de mínims sinó  de 
màxims en el marc de l’Estat de 
Benestar. 

La recerca s’ha anat acotant i 
delimitant  entre dos pols: causes 
estructurals i causes conjunturals, 
endegant propostes i solucions en 
funció d’aquest binomi.

Preguntem-nos, però, si ens hem 
esmerçat prou en la identificació i 
l’aprofundiment de les causes de la 
crisi del Sistema de Pensions, més 
enllà de centrar-nos en el binomi 
esmentat.

Tot i que la cerca des d’aquells dos 
pols és imprescindible i cal persistir-
hi, això no vol pas dir que “el llegir 
ens hagi de fer perdre l’escriure”, 
no sigui cas que ens saltem alguna 
altra causa contra la qual també 
haguem de bregar. Ben al contrari, si 
fos així, ens caldria afrontar-la i fer-la 
aflorar, tot evitant el mer tractament 
simptomàtic del problema.

Com diu el company Joan 
Coscubiela, “cal explicar les coses 
complexes”. I a fe de Déu que en 
tenim una, de “cosa complexa”, per 

explicar. I un cop explicada molt 
segurament ens proporcionarà una 
consciència més clara i profunda 
de com n’estan de determinats, 
els poders fàctics a fer trontollar el 
Sistema Públic de Pensions.

Aquesta “cosa complexa” 
comença amb la reforma de l’article 
135 de la Constitució Espanyola 
(CE) i la seva incidència negativa 
en, entre d’altres, el Sistema de 
Pensions.

LA REFORMA DE L’ARTICLE 135 DE LA 
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, VS EL FUTUR 
DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS DE LA 
SEGURETAT SOCIAL

Juli Rius
Assessor
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La reforma volguda/acceptada 
d’aquest article constitucional cal 
relacionar-la amb l’”ajuda financera” 
facilitada a la banca que, a l’encems, 
genera uns compromisos entre 
els quals cal destacar la revisió del 
Sistema Públic de Pensions.

II. La reforma de l’article 135 
de la CE es formalitzà el 27 de 
setembre de 2011, imposant a 
totes les administracions públiques 
(AAPP) l’actuació sota el principi 
d’estabilitat pressupostària, que 
no incorrin en dèficits estructurals 
més enllà dels marges establerts 
per la Unió Europea (UE), establint 
que el màxim del dèficit estructural 
permès a Espanya serà fixat per llei 
orgànica. També, que els crèdits 
per a pagar interessos i capital de 
deute públic seran inclosos en les 
despeses dels pressupostos,  i no 
podran ser esmenats ni modificats i 
gaudiran de prioritat absoluta.

La llei orgànica fou la 2/2012, 
de 27 d’abril, i es denominà 
d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. En el seu 
article 13è es fixen els instruments 
per a l’estabilitat: 1) El volum de 
deute públic no podrà superar el 
60% del PIB nacional nominal, vàlua 
que s’atribueix en brut, o el que fixi 
la norma europea. Aquest volum de 
deute es repartirà en un 44% per 
a l’Administració Central, un 13% 
per a les comunitats autònomes 
i un 3% per a les entitats locals. 
Si el límit d’aquest volum es 
regís per una norma europea, les 
proporcions d’aplicació serien les 
mateixes. 2) Si es supera el límit de 
deute públic, no es podran realitzar 
operacions d’endeutament. 3) 
Excepcionalment, però, els límits de 
deute públic podran ser superats 
en les circumstàncies previstes 
en l’article 11.3 de la mateixa 
llei: catàstrofes naturals, recessió 
econòmica greu i situacions 
d’emergència extraordinària 
que perjudiquin greument la 

situació financera i la sostenibilitat 
econòmica social. Aquestes 
circumstàncies hauran de ser 
ponderades per la majoria absoluta 
dels membres del Congreso de 
los Diputados. 4) L’Estat i les CCAA 
han de ser autoritzats per llei per 
poder emetre deute públic o bé 
contreure crèdit. 5) L’autorització a 
l’Estat o a les CCAA cal concedir-la 
d’acord amb el que disposa el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, tenint present 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i el deute públic. 6) Les AAPP 
hauran d’anunciar el seu període 
mitjà de pagament a proveïdors 
i disposar d’un pla de  tresoreria 
que garanteixi el pla de pagament, 
expressant tant l’import de recursos 
a esmerçar-hi com el compromís 

a endegar mesures per a reduir 
despeses i incrementar ingressos, 
incloent també d’altres recursos 
que puguin generar tresoreria per 
tal de reduir el període mitjà de 
morositat fixat per la normativa.

El principi de Sostenibilitat 
Financera implica, doncs, prioritat 
absoluta del pagament del deute 
públic, instauració d’objectius 
d’estabilitat pressupostària i de 
deute públic per al conjunt de 
les AAPP, establiment d’objectius 
per a les CCAA, informes sobre 

l’acompliment d’objectius, 
normes de prevenció automàtica, 
advertiment dels riscos 
d’incompliment dels objectius i 
plans d’equilibri i de seguiment 
del desenvolupament econòmic 
financer i de reequilibri.

No sols concorren aquestes 
implicacions, sinó també, si s’escau, 
s’imposen mesures coercitives 
i de compliment forçós fins a 
arribar inclús a l’aplicació de 
l’article 155 de la CE a les CCAA, 
tal com s’expressa en l’article 26 
de la tan citada llei orgànica: “En el 
supuesto de que una Comunidad 
Autónoma no adoptase el acuerdo 
de no disponibilidad de créditos..., 
no constituyese el depósito 
obligatorio..., o no implementase 
las medidas presupuestarias.., de 
conformidad con el artículo 155 de 
la CE requerirá al Presidente de la 
Comunidad Autónoma...y en caso 
de no atender el requerimiento... 
adoptará las medidas para obligar 
a su ejecución forzosa...” En fi, tot 
un entramat per a garantir, això 
diuen, en primer lloc el principi 
d’estabilitat pressupostària vinculat 
a les AAPP, en segon lloc, per a 
reforçar el compromís de l’Estat 
amb la UE, i en tercer lloc per a 
garantir la sostenibilitat econòmica 
i social.

De tot el que precedeix en resulta 
que l’estabilitat pressupostària es 
configura com l’orientació de la 
política econòmica integrada en el 
conjunt sistemàtic de la Constitució, 
de manera que, tot i no alterar 
altres continguts constitucionals, 
aquests resten condicionats per 
la “nova” orientació de la política 
espanyola.

Per això, en la nova utilització 
dels recursos, caldrà estar atents a 
no alterar l’equilibri pressupostari, 
la qual cosa ens mena a reconèixer 
la prevalença d’aquest objectiu 
econòmic per damunt de la resta 
d’objectius, encara que aquests 
siguin fonamentals. I no sols això, 

ASSESSORAMENT INFORMA...

“

”

AQUESTA “COSA 
COMPLEXA” COMENÇA 
AMB LA REFORMA DE 
L’ARTICLE 135 DE LA 
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 
(CE) I LA SEVA INCIDÈNCIA 
NEGATIVA EN, ENTRE 
D’ALTRES, EL SISTEMA DE 
PENSIONS.
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que ja és molt, sinó que també 
ens hem de preguntar si es 
qüestiona l’article 1.1 de la CE, 
o sigui l’Estat Social democràtic 
i de dret que propugna valors 
superiors de llibertat, justícia, 
igualtat i pluralisme polític, per 
mor d’aquesta prevalença de 
l’economia financera.

No és cap exageració. Arribem 
a aquesta conclusió observant 
la seqüència dels fets. Primer, 
la citada reforma de la CE en el 
seu  article 135. A continuació, al 
juny del 2012, el Govern central 
aborda la “urgència” econòmica 
de la banca davant la UE fins a 
aconseguir-ne el rescat, a canvi 
de sotmetre’s a una sèrie de 
condicions: mesures específiques 
per als bancs, reformes relatives 
a la gestió i a les institucions, 
supervisió i regulació del sector 
financer, vigilància estricta per 
part de les institucions europees 
(homes de negre) i del FMI 
relacionada amb el compliment 
dels compromisos adoptats pel 
Govern espanyol, compromís de 
l’Estat en un major esforç fiscal i, la 
cirereta, acceleració de la reforma 
del Sistema de Pensions. Ateses 
aquestes condicions, podem 
afirmar que d’alguna manera ja 
s’aplica la reforma de l’article 135 
CE i la Llei Orgànica, sense esperar-
ne l’entrada en vigor, prevista per a 
l’any 2020.

I, mentrestant, han anat passant 
coses. Per exemple, que l’Estat s’ha 
hipotecat per alliberar la banca, 
mentre es nega a l’augment 
automàtic de les pensions segons 
l’IPC, així com al desenvolupament 
permanent dels articles 41 i 50 
de la CE sobre Seguretat Social 
i Sistema Públic de Pensions 
suficient i actualitzable, condicionat 
per aquests principis econòmico-
financers i per la crisi laboral. 
Condicionament que s’allarga fins 
a influir en les decisions judicials en 

matèria de Seguretat Social.
Finalment, es publica la Llei 

23/2013, de 23 de setembre, 
reguladora del Factor de 
Sostenibilitat i de l’Índex de 
Revaloració de pensions de la 
Seguretat Social. Aquesta llei, de 
la qual ja hem parlat, és l’expressió 
de la “voluntat expropiatòria” del 
Sistema de Pensions, programant el 
futur  vers on ens volen menar.

III. Arribats a aquesta situació, 
ens pertoca recuperar l’equilibri 
constitucional potenciant un altre 
dret supranacional amb continguts 
laborals i socials que recuperin la 
prevalença dels drets i retornin 
l’economia al lloc que li correspon, 
al servei d’aquells principis. I ens 
corre pressa enllestir aquesta tasca, 
puix la reforma de l’article 135 CE 
entrarà en vigor, com ja s’ha dit, 
l’any 2020. Llavors la situació de 
fallida tècnica de l’Estat restarà 
ratificada i seran els “administradors 

concursals” els encarregats de 
mantindre’ns dins els marges 
econòmics establerts per la UE i els 
estats membres i la pròpia norma 
amb rang constitucional.

El professor Santos M. RUESGA, 
membre del comitè d’experts 
sobre el factor de sostenibilitat 
de les pensions, que emeté el 
seu vot negatiu enfront de la 
majoria, manifestà la necessitat 
de desvincular la definició del 
citat factor de les “urgències”, per 
complir els compromisos pactats 
com a contrapartida al rescat 
financer.

Diguem que la proposta del 
professor és de mínims, i revertir 
la nova redacció de l’article 135 CE 
ha de ser una operació de màxims, 
en tant que es tracta d’una causa 
profunda de la crisi que pateix el 
Sistema Públic de Pensions. Tant sols 
així recuperarem la prevalença dels 
drets laborals i socials, i assolirem 
solucions en profunditat. 
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L
a Disposición  transitoria 
segunda de esta ley se ocupa 
de las Mutualidades de 

Previsión Social, extensible a todas 
las mutualidades incardinadas en el 
Régimen general de la Seguridad 
Social.

Textualmente dice: “1. Las pres-
taciones de jubilación e invalidez 
derivadas del contrato de seguro 
concertado con mutualidades de 
protección social cuyas aporta-
ciones realizadas con anterioridad 
a 1 de enero de 1999 hayan sido 
objeto de minoración al menos en 
parte en la base imponible, debe-
rán integrarse en la base impo-
nible del impuesto en concepto 
de rendimientos del trabajo. 2. La 
integración se hará en la medida 
en que la cuantía percibida exceda 
de las aportaciones realizadas a la 
Mutualidad que no hayan podido 
ser objeto de reducción o mino-
ración en la base imponible del 
impuesto  de acuerdo con la legis-
lación vigente en cada momento 
y, por tanto, hayan tributado pre-
viamente. 3. Si no pudiera acreditar  
la cuantía de las aportaciones que 
no hayan podido ser objeto de 
reducción o minoración en la base 
imponible, se integrará el 75% de 
las prestaciones por jubilación o 
invalidez percibidas.”

Con esta disposición se pretende 
obtener un mejor equilibrio fiscal 
de las aportaciones y prestaciones 
de las mutualidades conforme 
a los criterios de renta diferida 
consistentes en reducir la base en 

el momento de la aportación e 
incrementarla en el momento de 
recibir la prestación, encuadrada 
en el concepto de rendimiento del 
trabajo. Dicho de otra forma, que la 
tributación diferida de las rentas sea 
efectiva y no tribute en rentas que 
en su momento no fueron diferidas 
porque no era posible legalmente 
la deducción de cuotas en la base 
imponible.

En consecuencia, se trata de un 
régimen de fiscalidad que busca 
el equilibrio que no se dio durante 
el mutualismo porque antes de la 
entrada en vigor del IRPF no existía 
la posibilidad de minorar la base y, 
sin embargo, hubo incremento pos-
terior en concepto de rendimiento 
del trabajo.

Esta búsqueda del equilibrio fiscal 
se concreta con la posibilidad de 
reducir al 75% la base imponible 
de las prestaciones procedentes 
del mutualismo, cuyas cuotas no 
fueron minoradas o reducidas en 
la base imponible debido a dos 

posibles motivos: a) bien porque 
en el momento de realizar las apor-
taciones, entre 1979 y 1999, no era 
posible la deducción en la base 
imponible por falta de algún requi-
sito legal y afectaría exclusivamente 
a las mutuas de previsión social, 
b) bien porque en el momento de 
realizar aportaciones, antes de 1979, 
no era posible la deducción en la 
base imponible debido a que no 
se había instaurado la tributación 
diferida, dado que con anterioridad 
a este año no había IRPF sino IRTP, y 
este no contemplaba deducciones 
de cuotas,  desapareciendo precisa-
mente con la entrada del IRPF.

Para completar la visión de este 
régimen transitorio, proponemos 
un ejemplo práctico sobre la aplica-
ción del punto 3 de la Disposición 
Transitoria Segunda.

El ejemplo es el siguiente:
Una persona trabajadora acredita 

un total de 16.270 días de cotiza-
ción en el momento de la jubila-
ción.

BONIFICACIÓN FISCAL
A FAVOR DE PENSIONISTAS DE JUBILACIÓN QUE TRIBUTAN A HACIENDA Y QUE INICIARON 
SU VIDA LABORAL EN TIEMPOS DE LAS MUTUAS DE PREVISIÓN Y MUTUALISMO LABORAL 
CON ANTERIORIDAD AL AÑO 1979, JUSTIFICADA POR LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
SEGUNDA DE LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE DEL IRPF
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En un primer período de su vida 
laboral, desde que empezó a trabajar 
hasta el 31/12/1978, acredita 1.330 
días cotizados, que representan un 
8,18% del total. 

Recibe una pensión de 26.460 € 
anuales. De este 8,18% resultan 2.164 
€ segregables del total, de los cuales, 
conforme al punto 3 de la citada dis-
posición, es deducible  el 25%, que 
asciende a 541 €.

Por un lado, en una primera con-
clusión, la base imponible de 26.460 
€ se reduciría en 541 €. Por otro lado, 
esta diferencia sería reclamable ante 
la Agencia Tributaria por el tiempo 
no prescrito, 4 años a contar desde el 
momento de la reclamación.

Y, por último, la modificación de la 
base imponible incidirá  en la base 
liquidable que, a su vez, comportará  
la bajada del tipo de retención apli-
cable a la pensión, con la consiguien-
te afloración de un mayor  importe 
de esta.

En otro orden de cosas, es de resal-
tar que el colectivo de pensionistas 
afectados se divide en dos grandes 
grupos, subdividiéndose el primero 
de ellos en dos subgrupos. Veámoslo.
A) El grupo que cotizó en Mutuas de 
Previsión Social, substitutorias de la 
Seguridad Social hasta su integración 
en esta.
1r subgrupo: Los que pueden acre-
ditar su pertinencia a una mutua de 
previsión mediante la aportación de 
una certificación de la empresa en la 
que trabajaba.
2º subgrupo: Los que no pueden 
aportar la certificación porque la 
empresa ya no existe o porque no 
mantiene constancia en su archivo.  
En este supuesto, el sindicato, a tra-
vés del Confederal, intentará que la 
Agencia tributaria examine sus archi-
vos y compruebe estos supuestos 
para evaluarlos.
B) El otro grupo es el que cotizó a 
la Seguridad Social integrado en el 
Mutualismo Laboral. Si bien es cierto 
que la ley no habla expresamente 

de este grupo, se entiende por lo 
explicado y razonado que también 
entran, dado que en el período de 
trabajo prestado hasta el año 1979 
no existía el IRPF.

En base a cuanto precede y a efec-
tos prácticos, desde la Federación de 
Pensionistas y Jubilados queremos 
comunicar la oportunidad de aco-
gerse a esos beneficios fiscales en 
vuestras declaraciones de renta.

Los compañeros de Telefónica, en 
el año 2017, obtuvieron una senten-
cia favorable del Tribunal Económico 
Administrativo Central, TEAC, recono-
ciendo el derecho a las deducciones 
en la base imponible de sus declara-
ciones de renta.

Nos referimos, como ya se ha 
dicho, a personas jubiladas que 
hagan la declaración de la renta. 
Reiteramos que estas deducciones 
tienen carácter retroactivo por tiem-
po no prescrito.

En cuanto a las personas que 
tienen derecho a reclamar, nos remi-
timos a la descripción de los grupos 
referidos anteriormente.

Respecto del subgrupo segundo, 
con problemas para aportar la certi-
ficación, hemos de manifestar que la 
gestión a realizar por el Confederal 
durará alrededor de un mes.

En el supuesto de que la reclama-
ción resultara con respuesta des-
favorable, se podrá instar por la vía 
judicial procedente.

En cuanto a la deducción de 
importes reclamables, nos remitimos 
al ejemplo expuesto.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1. Impreso de la AEAT para poder 

vehicular la reclamación a contar 
desde el año de la jubilación efec-
tiva, con el límite máximo de tiem-
po no prescrito, o sea cuatro años.

2. Certificado de la empresa donde 
se trabajó antes del 1979 para los 
que tributaron a través de una 
mutua de previsión social.

3. Si la empresa ya no existe, comu-

nicación al sindicato para trasladar 
la petición al Confederal.

4. Informe de Vida Laboral, a expedir 
por la Tesorería de la Seguridad 
Social.

5. Copia de la sentencia del TEAC, 
que facilitará el sindicato.

6. Propuesta de cálculo de la liqui-
dación reclamada de los últimos 
4 años.

TIEMPO DE RESPUESTA
Actualmente la AEAT tarda unos 6 
meses en dar respuesta. Cuando se 
reciba, deberá comunicarse a donde 
se haya recibido el asesoramiento 
sindical, para hacer el seguimiento.

El asesoramiento será gratuito para 
las personas afiliadas al sindicato.
INFORMACIÓN

La información se facilitará en la 
Federación de PP y JJ, en las fede-
raciones de ramo y en las uniones 
territoriales. 

Juli Rius

MÉs Informacions d’interès...
Respecte als increments que s’han 
produit  a les Pensions Minimes 
d’un 3 % , i el increment del 1,6% 
de caràcter general al 2019, heu 
de tenir en compte i comprovar 
que en primer lloc s’ha realitzat 
l’augment del 3% i desprès s’aplicat 
el’increment del 1,6 %, a Tarragona 
han detectat errades a l’aplicació, 
s’han presentat alegacions i han 
estat resoltes favorablament.

Respecte als increments d’un 4% 
de la base reguladora de les pen-
sions de viudetatals anys 2018 i 2019, 
també heu de comprovar que no 
han canviat les circunstàncies perso-
nals que exclouen l’aplicació d’aquets 
increments. Sí han canviat les circuns-
tàncies exclouents per l’aplicació, 
podeu presentar alegacions perque 
es regularitzi la situació.

Mes informació a les seus de 
CCOO Federació de PPiJJ de 
Catalunya. 
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74.000 persones esperen l’ajut a la 
dependència a Catalunya i el sector 
viu una situació d’emergència que 
impedeix complir amb els drets de 
les persones usuàries, de les profes-
sionals i treballadors i treballadores 
en el sector de la dependència. 
 
Els sindicats CCOO i UGT i els 
Col·legis professionals de Treball 
Social i Educació Social creen la 
Plataforma en Defensa del Dret 
a l’Atenció de les Persones amb 
Dependència, que ja compta amb 
una desena d’adhesions. 
 
La Generalitat triga entre 8 i 12 
mesos en valorar les persones 
amb dependència i 18 mesos a fer 
efectius els ajuts per a cuidador no 
professional. Per accedir a una plaça 
pública en residència cal esperar al 
voltant de 5 anys i cada dia moren 
6 persones a Catalunya en llista 
d’espera. Falten treballadores als 
serveis socials i especialment al 
tercer sector, per la precarietat, els 
baixos salaris i la sobrecàrrega a 
causa de les ràtios.

E
ls professionals de l’àmbit 
social i els sindicats han 
llençat avui un crit  d’alerta 

per la situació d’emergència que 
viu el sector de la dependència. Els 
sindicats CCOO i UGT i els Col·legis 
Professionals de Treball Social 
(TSCAT) i d’Educadores i Educadors 
Socials (CEESC) de Catalunya han 

presentat a Barcelona la Plataforma 
en Defensa del Dret a l’Atenció a 
les Persones amb Dependència 
per reclamar que es compleixi 
la Llei 39/2006 de promoció de 
l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de 
dependència, greument infrado-
tada des de les retallades de 2012. 
L’incompliment de la llei impedeix 
garantir els drets tant de les per-
sones usuàries i les seves famílies, 
com dels treballadors i treballado-
res del sector.

El Manifest fundacional [https://
www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2019/manifest_defen-
sa_persones_dependents.pdf ], 

al qual ja s’han adherit una des-
ena d’organitzacions, recull que 
“Catalunya és la segona comunitat 
autònoma després de Canàries 
en volum de persones en llista 
d’espera i sol·licituds pendents de 
valoració”, amb unes 74.000 perso-
nes afectades. La manca de recur-
sos humans i materials posa en risc 
la qualitat de l’atenció i provoca 
una sobrecàrrega dels professionals 
i de les famílies que recau principal-
ment en les dones, ja que es tracta 
d’un sector altament feminitzat i 
en l’àmbit domèstic són també les 
que assumeixen en major mesura 
les cures. Malgrat que la Llei prete-
nia professionalitzar l’atenció a la 

PLATAFORMA EN DEFENSA DEL DRET 
A L’ATENCIÓ DE LES PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA
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dependència, la realitat avui és que 
“les residències atenen el 17% de 
les persones usuàries --la qual cosa 
representa un 50% del cost de la 
dependència-- i les famílies es fan 
càrrec del 41%”, segons ha detallat 
Mercè Civit, portaveu del TSCAT.

“Cada dia moren sis catalans en 
espera de residència, la majoria 
majors de 80 anys, i les famílies no 
poden cobrir el cost dels centres 
privats”, ha afirmat Ghassan Saliba 
en nom de CCOO de Catalunya. La 
Plataforma demana “crear places 
públiques per posar fi a la llista 
d’espera, prioritzar la prestació 
de serveis públics de qualitat 
en detriment de les prestacions 
econòmiques vinculades per a per-
sones cuidadores o professionals 
i incrementar la gestió pública de 
les residències”. A més, reclama 
una actualització de la Cartera de 
serveis socials que permeti “millorar 

les ràtios assistencials per fer més 
acurada i humana la tasca de cura”, 
anul·lar l’acord de flexibilització de 
les mateixes i “assolir l’increment 
retributiu dels professionals per eli-
minar les desigualtats salarials que 
existeixen al sector i millorar les 
seves condicions laborals.

Enriqueta Duran, representant 
d’UGT de Catalunya, ha lamen-
tat l’opacitat amb les dades per 
part de la Generalitat i manca 
d’interlocució amb el Govern: 
“Hem intentat seure amb el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i desconvoquen 
[les reunions] sistemàticament. 
No hi ha diàleg social”. El Manifest 
reivindica “activar les taules tèc-
niques entre el Departament, les 
patronals i els agents sindicals per 
dignificar les condicions laborals 
dels treballadors i treballadores del 
sector amb la promoció d’un marc 

laboral en l’àmbit de Catalunya” 
i “crear un consell general de la 
dependència de Catalunya amb 
representació real de tots els 
actors del sector”.

Els impulsors de la Plataforma 
recorden que “és urgent que el 
Govern de Catalunya doni prio-
ritat efectiva als serveis socials” i 
compleixi a la Llei d’autonomia 
personal i atenció a la dependència 
i la Llei de serveis socials, ja que 
l’envelliment de la població ens 
porta cap a un escenari en què el 
sector tindrà cada vegada més pes. 
Miquel Rubio, portaveu del CEESC, 
ha advertit que “la situació empitjo-
rarà, el nombre de persones amb 
dependència es duplicarà en els 
propers anys”, i ha reivindicat una 
major participació de tots els actors 
implicats: “La Generalitat no pot fer 
polítiques mitjançant decrets sense 
escoltar els afectats”. 

MANTINGUEM EL CONTACTE 
www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves activitats i 
envia informació d’utilitat al conjunt de la seva afiliació, 
mitjançant correu electrònic (e-mail). 

Per mantenir aquest vincle necessitem disposar del teu 
e-mail actualitzat i el número del teu mòbil (si en tens).

Podeu fer-nos arribar les vostres dades a l’adreça:
fjubil1@ccoo.cat

També trucant per telèfon al: 
934 812 769

 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, per facilitar les 
vostres dades de contacte.

MANTENGAMOS EL CONTACTO 
www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión de sus activi-
dades y envia información de interés, al conjunto de su 
afiliación, por medio del correo electrónico (e-mail).

Para mantener este vinculo necesitamos disponer de tu 
e-mail actualizado, así como de tu número de teléfono 
movil (si dispones de él)

Podéis enviarnos vuestros datos a la dirección:
fjubil1@ccoo.cat

También podéis llamar por teléfono al:
934 812 769

De lunes a viernes de 10 a 14h, para facilitar vuestros 
datos de contacto.
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A Catalunya, l’IPC interanual 
de l’abril se situa en l’1,7%, 
tres dècimes per sobre del 

març i dues dècimes per sobre de 
l’indicador estatal (1,5%). Aquesta 
evolució, després dels repunts del 
febrer (1,1%) i març (1,3%), situa a 
Catalunya com la quarta comunitat 
de l’Estat on més han augmen-
tat els preus, i sembla alinear-se 
amb la pujada que va tenir lloc als 
mesos centrals de 2018, amb taxes 
superiors al 2%. En termes anuals 
els grups que més han incidit en 
aquest increment són el dels hotels, 
cafès i restaurants (2,2%) i el del 
transport (2,8%), coincidint amb la 
Setmana Santa, que enguany ha 
caigut a l’abril. En relació al mes de 
març, és el grup del vestit el que 
més ha pujat (10,4%) per la presen-
tació de la nova temporada, seguit 
del transport i del lleure i la cultura 
(1,4%), per efecte estacional.

A nivell estatal, l’IPC interanual 
de l’abril es situa en l’1,5%, dues 
dècimes per sobre de la taxa del 
març. També aquí es fa evident 
l’efecte del període de vacances a 
la primavera, amb un increment de 
dos punts de la taxa interanual en 
el grup d’oci i cultura, i de mig punt 
en el d’hotels, cafès i restaurants. El 
transport, amb una taxa interanual 
del 3,2%, és el tercer que més aug-
menta, situant-se dues dècimes 
per sobre de la taxa corresponent 
del març. Per una altra banda, en 
termes mensuals, el grup que més 
conté la inflació és el de l’habitatge, 
per la baixada dels preus del gas, 
tot i pujar els de l’electricitat (0,8%). 
També aquí els més inflacionaris 
són el grup del vestit (10,5%), el 
del transport (1,3%) i el dels hotels, 
cafès i restaurants (0,9%). En com-
parativa amb l’Estat, els grups amb 
comportament més inflacionista 

han estat els del lleure i la cultura, 
amb 9 dècimes de diferència, el 
de la medecina, amb 6, i el de les 
begudes alcohòliques i el tabac, 
amb 5.

S’aprecia una pujada de la infla-
ció subjacent estatal, és a dir, 
l’estructural, que no té en compte 
l’evolució dels productes amb 
inflacions més volàtils (aliments 
no elaborats i carburants), de dues 
dècimes, això és, en paral·lel a la 
pujada de l’IPC. Aquest increment 
trenca la tendència a la baixa que, 
en el cas de Catalunya, va assolir, 
amb el 0,8% interanual del març, 
la taxa més baixa des d’abril de 
2018, canvi que està relacionat 
amb l’evolució del consum a l’abril. 
L’índex de preus de consum harmo-
nitzat (IPCH), que permet comparar 
l’evolució de la inflació en l’àmbit 
internacional i europeu, augmenta 
en 3 dècimes respecte al mes ante-

VALORACIÓ DE LES DADES DE L’IPC 
D’ABRIL DE 2019
CCOO de Catalunya reclama voluntat política per superar els obstacles que llastren els  
salaris i capacitats del nostre teixit productiu
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rior, fins a situar-se en l’1,6%, una 
dècima per sota de l’IPCH europeu, 
que també puja en tres dècimes, 
des de l’1,4% interanual el març.
CCOO considera que:
 · L’increment gradual del preu del 

petroli i dels productes derivats, 
amb l’efecte amplificador del 
canvi amb el dòlar i un con-
text de fortes incerteses glo-
bals (Iran, Xina-EUA) devaluen 
l’aportació que fa a l’estabilitat 
i la demanda interna l’augment 
dels salaris dels treballadors i 
treballadores.

 · Tot i l’efecte positiu que ha tingut 
la baixada del preu del gas sobre 
el grup de l’habitatge (-0,4 punts 
mensuals), el seu increment anual 
(del 2%) dona continuïtat a una 
tendència que pesa cada vegada 
més sobre les rendes familiars, i 
molt especialment sobre les llars 
amb menys ingressos i per tant 
més vulnerables.

 · Tal i com destaca el BCE, el BdE i 
el propi Govern de la Generalitat, 
la millora addicional de 
l’ocupació, la pujada dels salaris i 
l’augment del poder de compra 
són el pilar central de l’estabilitat 
macroeconòmica, però també, 
mitjançant cotitzacions i impos-
tos, la principal garantia pel 
bon funcionament de l’estat del 
benestar.

 · Per l’evolució del sector indus-
trial i de la balança comercial 
catalana és clau que, després 
d’una moderació de la caigu-
da de la taxa interanual, del 
-2,4%, el 4t trimestre de 2018 
al -0,9% el 1r trimestre de 2019, 
hi hagi contenció en els preus 
industrials, que al març van 
créixer un 1,8% interanual (7,5% 
l’electricitat).

 · És crític que en la situació actual 
hi hagi un increment de les 
inversions reals en infraestruc-
tures i equipaments. Quan la 
recaptació dels impostos va 

créixer un 9,5% el primer trimes-
tre de 2019, s’ha de reclamar el 
necessari dinamisme perquè 
reverteixi en millores urgents i 
mesurables pel teixit productiu.

CCOO reclama que:
 · L’increment del Salari Mínim 

Interprofessional, que ha bene-
ficiat a Catalunya a 158.600 
persones, marqui tendència 
en l’evolució salarial, i que 
s’assoleixin, en el marc de la 
negociació col·lectiva, els objec-
tius fixats a l’AENC i a l’Acord 
Interprofessional de Catalunya 
(AIC), amb salaris mínims de 
14.000 euros. No hi ha millor 
garantia per donar estabilitat i 
trajectòria al creixement econò-
mic de la nostra economia que 
l’autonomia en la negociació 
col·lectiva, i per això és prioritari 
retirar la reforma laboral del PP.

 · Desenvolupar un model ener-
gètic que atenuï la nostra 
dependència energètica de 
l’exterior que tant condiciona la 
competitivitat del teixit produc-

tiu. La transició energètica amb 
voluntat política, consens social 
i recursos, és inajornable per al 
medi ambient, però també per a 
la capacitat de les empreses i la 
qualitat dels llocs de treball.

 · Un pas substancial endavant en 
l’execució del Pacte Nacional per 
a la Indústria que faciliti la inver-
sió pública necessària en espais 
industrials i en logística, faciliti 
l’accés al crèdit mitjançant l’ICF, 
impulsi la Formació Professional 
i promogui l’ocupació industrial 
d’alta qualitat.

 · Polítiques d’habitatge que 
facilitin l’emancipació de les 
persones joves i la qualitat de 
vida del conjunt de la població, 
mitjançant la protecció dels 
preus dels lloguers, però també 
la del consum dels béns i serveis 
més bàsics. El dret a l’habitatge 
ha d’estar garantit per part de 
les administracions públiques i 
no ha d’haver cap desnonament 
sense una oferta habitacional 
alternativa. 

Economia a Catalunya
CAT-PENSIONS CATALUNYA

La pensió contributiva supera els mil euros per primer cop a 
Catalunya

L a pensió contributiva mitjana a Catalunya ha superat per primer 
cop els mil euros al assolir, en acabar l’any 2018, els 1.008 euros, un 

3,7% més que l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat).

Malgrat aquest increment de la pensió, el nombre de pensions con-
tributives de la Seguretat Social a Catalunya al desembre del 2018 va 
augmentar només un 1,1%, el percentatge més baix dels últims cinc 
anys, al costat del registrat el 2017 (0,9%).

El nombre de pensions abonades per la Seguretat Social el 2018 
va arribar a les 1.701.954, de les quals 1.102.326 van ser de jubilació 
(64,8%); 387.248, de viduïtat (22,8%); 163.896, d’incapacitat perma-
nent (9,6%); 47.086, d’orfenesa (2,7%); i 1.398, a favor de familiars 
(0,1%). 

Barcelona, 13 maig (EFE)
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E
ls organitzadors fan una 
valoració molt positiva de 
la primera edició d’aquesta 

iniciativa. Segons Josep Maria 
Romero, secretari de CCOO del 
Baix LLobregat: “aquesta primera 
edició ens ha permès visibilitzar 
un espai molt nostre com és el riu 
Llobregat i el valor del treball a una 
comarca que no s’entén sense la 
seva aportació fonamental. També 
hem volgut reivindicar l’aposta per 
avançar en una economia verda i 
un canvi de model productiu que 
incorpori el nostre entorn natural i 
patrimoni cultural” 

 Óscar Rando, coordinador 
d’Esperanza, ha volgut destacar: 
”valorem molt positivament el treball 
en xarxa amb altres entitats i actors 
socials de la comarca. Li donarem 
continuïtat perquè els valors de 

la transformació social han de 
tenir presència destacada al Baix 
Llobregat i necessitem donar suport i 
visibilitat a molts projectes socials que 
necessiten d’impulsos potents com La 
Caminada”. 

 Ambdós dirigents han volgut 
agrair a totes les persones que 
han participat i han contribuït 
en aquesta primera edició i de 
forma molt especial a l’Ajuntament 
amfitrió de Sant Boi, al de Cornellà 
i al de Sant Feliu i també a 
l’empresa ACSA-Sorigué per la 
seva contribució activa i suport 
incondicional al projecte. 

 Així mateix han volgut agrair al 
Consell Comarcal, a l’ATM, a l’Ateneu 
Cooperatiu del Baix Llobregat, 
a AGBAR, a Cuina Justa, a Frutas 
Antonio, a l’Associació Pastinaca, al 
FAR, al Centre d’Estudis Comarcals 

o al Parc Agrari del Baix Llobregat 
la seva participació destacada en 
l’organització de La Caminada. 

 

UN GRAN ÈXIT LA PRIMERA EDICIÓ DE 
LA CAMINADA PEL TREBALL DIGNE I 
L’ECONOMIA SOLIDÀRIA 
CCOO del Baix Llobregat i la Fundació Esperanzah valoren molt positivament la primera 
edició de La Caminada, on han participant prop de 400 persones i totes les activitats han 
transcorregut en una jornada on han predominat els valors de la transformació social i la 
solidaritat 

Tota la galeria de fotos a: 
www.lacaminada.cat
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ACTIVITAT VINCULADA AL MEMORIAL 
DEMOCRÀTIC
Sortida a Sant Llorenç de Cerdans (comarca del 
Vallespir) 
El passat dia 2 de febrer, la Federació de Pensionistes, 
conjuntament amb l’Associació Alternativa, l’Associació 
Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme i la 
Fundació Cipriano García, vam donar suport a una 
marxa popular que van organitzar les companyes i els 
companys de la Garrotxa en memòria de la retirada 
republicana, així com participar conjuntament en els 
actes de commemoració, a Sant Llorenç de Cerdans.

En la marxa, es va recordar en especial la família 
Serrat Pujolar, com a símbol de totes les persones 
d’aquesta comarca que van haver de travessar els 
Pirineus per fugir de l’opressió feixista. 

Van anar-hi 55 persones, d’entre les quals vam tenir 
el plaer de comptar amb el company Lluís Martí Bielsa 
i la seva família. Lluís ens va explicar la seva experiència 
d’anada cap l’exili per aquelles muntanyes.

A Maçanet de Cabrenys, vàrem visitar les tombes 
dels guerrillers Miquel Montané  Escales i Joan Platé 
Verges, i hi vam deixar un ram de flors. 

Vam fer una aturada a Costejà, per veure la Placa 
Memorial de la retirada. Al voltant de les 14’30 vam 
arribar a Sant Llorenç de Cerdans, i abans d’anar 
cap al lloc de trobada, vam visitar l’últim i únic taller 
d’espardenyes típiques d’aquella comarca i una botiga 
de teixits fets amb telers manuals.

Malauradament, per un problema de temps, no vam 
poder quedar-nos fins a la cloenda dels actes programats.

 
Visita guiada: Exposició Velázquez i el Siglo de Oro
El 25 de febrer, dintre de l’eix “Visites museístiques des 
de diferents mirades”, més de 50 companyes i com-
panys vam anar a Caixa Fòrum per veure l’exposició 
d’una selecció de pintures de Diego de Velázquez.

ACTIVITATS REALITZADES PER LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES DURANT 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 DES DE BARCELONA
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Les set obres exposades de Velázquez, juntament amb 
una cinquantena més d’obres d’altres artistes interna-
cionals contemporanis del pintor espanyol, ordenades 
seguint un criteri expositiu temàtic, ens va  permetre 
entendre millor la genialitat de Velázquez com a pintor 
i la seva originalitat  com a narrador. Alhora, la mostra 
possibilita que a cada secció es barregin artistes de pro-
cedències diverses, de manera que es trenca, efectiva-
ment, la barrera de les escoles pictòriques.

GRUP CAMÍ (Federació de Pensionistes)

Activitat: recorreguts de curta durada
El passat dia 13 de febrer, el Grup Camí (activitat nova 
que organitza la Federació de Pensionistes amb la fina-
litat de conèixer el nostre entorn paisatgístic, cultural, 
històric i mediambiental), vam realitzar la primera sorti-
da, que tindrà inicialment una periodicitat bimensual.

El grup, format per unes 30 persones, en bona har-
monia i un dia meravellós, ens vam trobar al final del 
funicular, a Vallvidrera, per fer el recorregut  següent:

El primer punt del recorregut va ser el Mirador d’en 
Corts, també anomenat dels Voluntaris, des d’on vam 
poder comtemplar unes magnífiques vistes del Baix 
Llobregat. Seguint per dreceres entremig dels pins, 
vam arribar al Puig ‘Ossa, avui més conegut com Sant 
Pere Màrtir, on hi ha una imponent antena i una torre 
de guaita. Aquí el grup va fer una petita aturada, que 
es va aprofitar per esmorzar, xerrar i contemplar el pai-
satge i visitar les restes de les instal·lacions. Continuem 
la passejada fins a agafar la carretera de les Aigües, 
cap a la plaça Mireia (àrea de descans del Parc de 
Collserola), passant per la font de la Mandra.

Seguim el recorregut, agafem de nou el camí que 
ens porta fins a l’Hospital de Sant Joan de Déu, per 
finalitzar el nostre recorregut en el Parc de Cervantes. 
Fi del trajecte.

Visita guiada als espais naturals del delta del 
Llobregat
El passat 10 d’abril, dintre del marc de la programació 
del Grup Camí, es va anar a visitar els Espais Naturals 
del Delta del Llobregat.

El grup, compost per unes 35 persones (dividits 
en dos grups), van poder gaudir de la flora i la fauna 
d’aquests paratges de gran valor ecològic.

Al llarg del recorregut, es van poder veure diferents 
ambients naturals (llacuna, prats humits, desemboca-
dura del riu, pineda, platja...), així com espècies de flora 
molt característiques. Malauradament no es va poder 
veure la fauna del Delta. Les torres mirador que ens 
vam anar trobant al llarg de l’itinerari ens van oferir 
curioses panoràmiques del paisatge i la vegetació. Tot 
en un entorn metropolità, que ens ha fet reflexionar 
sobre la necessitat de conservar la natura en una zona 
tan humanitzada.

El recorregut es va iniciar en el punt d’informació, on 
ens van donar la benvinguda i una petita introducció, 
amb el reforç dels panells que es troben a l’entrada i 
amb la panoràmica que ofereix la torre mirador de Cal 
Lluquer. 

Vam fer un passeig pel Camí de la Mota, rode-
jats per unes franges d’arbustos mediterranis, fins 
a arribar als prats de Cal Nani, excel·lent exemple 
de prats humits gestionats mitjançant la pastu-
ra i el control de la inundació, la pineda de Ca 
l’Arana, l’aguait de Cat Tet, la torre de la desembo-
cadura del riu Llobregat, on es va poder observar 
l’espectacular paisatge de la platja de Ca l’Arana. 
També és un bon punt per a constatar la gran 
diferència que hi ha entre les dues ribes del riu, i 
reflexionar sobre el nostre model de desenvolu-
pament. Finalment, vam tornar al punt de partida 
passejant entre el riu i les plantes de depuració, 
alternant en ocasions amb el camí alternatiu que 
serpenteja entre àlbers i tamarius. 
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JORNADES

En base a l’acord adoptat per l’Executiva del SI 
de Pensionistes i Jubilats del BLLAPAG, durant els 
mesos d’abril i maig, hem portat a terme una sèrie 
de jornades territorials dirigides als afiliats i afiliades 
pensionistes a les seus de CCOO territorials.

Amb aquestes jornades, hem cobert el 100 % del 
nostre territori (Igualada, el Prat, Martorell, Gavà, 
Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès).

Aquestes jornades les hem anomenat “COM 
DEFENSEM ELS PENSIONISTES A CCOO”, i les matèries 
tractades han estat:
 · La salut i l’atenció a la dependència
 · La pobresa energètica
 · Present i futur de les pensions públiques

Els ponents han estat els mateixos components 
del nostre Secretariat, i la metodologia empleada 
ha estat la presentació verbal o amb el suport d’un 
PowerPoint, creat a tal efecte amb els materials 
federatius existents sobre cadascuna de les matèries.

A cada exposició dels ponents, s’ha facilitat un 
torn de paraula i debat sobre el tema tractat, on 
s’han aclarit posicions fins a arribar a les conclusions 
corresponents.

Aprofitant la trobada, a la part final s’ha tret unes 
conclusions sobre les matèries tractades, així com per 
introduir aquells aspectes que, com a CCOO, estem 
treballant i són d’actualitat.

La nostra pretensió principal, en tot moment, ha 
estat la d’informar i conscienciar la nostra afiliació 

sobre aquestes importants qüestions, i, segons la 
nostra pròpia valoració, hem assolit el nostre objectiu 
de forma positiva, i hem pogut constatar el gran 
interès mostrat per part del personal assistent a les 
jornades.

Continuem convençuts que és del tot necessari, tan 
a dintre com a fora del sindicat, que fem un treball 
pedagògic de conscienciació, dirigit a totes aquelles 
persones pensionistes i jubilades, així com al personal 
en actiu, perquè entenguin que les pensions són un 
dret de tothom, que hem d’encarar la seva defensa 
conjuntament, i que els problemes existents envers 
la salut, la dependència, la pobresa... els tenim molt a 
prop, i són coses de tots i totes.

 Tal i com hem manifestat anteriorment, estem 
satisfets del treball realitzat, fins a tal punt que estem 
treballant per fer extensiva aquesta jornada als 
delegats i delegades sindicals que hi puguin estar 
interessats.

CAMINADA POPULAR PER UN TREBALL DIGNE
El passat 5 de maig, la Federació de Pensionistes 
del BLLAPAG vam participar molt activament en 
la Caminada Popular per un Treball Digne,  que 
consistia a anar de St Feliu de Ll a St Boi, fent el 
recorregut del Canal de la Infanta, que celebrava 
els 200 anys de la seva inauguració, i pel costat 
sud se sortia del Parc de Can Mercader de Cornellà 
fins al parc fluvial de  St Boi, on confluïen les dues 
marxes, amb una trobada festiva i de degustació de 
productes agraris de la comarca. 

ACTIVITATS DE SUPOR A L’ORGANITZACIÓ

Durant aquests primers mesos de l’any, hem participat 
activament en l’organització del 8 de Març, i en la crea-
ció de la Plataforma feminista gironina.
Hem participat en moltes de les concentracions fetes 
per la Marea  Pensionista de Girona, i hem parlat  en 
una assemblea exposant la situació actual de la bretxa 
de les pensions.

També hem participat activament en el Primer de 
Maig. 
En els territoris petits, per la nostra petita estructura, no 
hi ha una divisió temàtica de les activitats: el grup en el 
seu conjunt assumeix i impulsa tant aquelles activitats 
que genera la pròpia Federació, com les que correspo-
nen al conjunt de l’organització (CCOO). 

ACTIVITATS REALITZADES PER LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES DURANT 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019, DES DE LA UNIÓ INTERCOMARCAL BAIX 
LLOBREGAT – ALT PENEDÈS – ANOIA - GARRAF

ACTIVITATS REALITZADES PER LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES DURANT 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 A LA COMARCA GIRONINA
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BAIX LLOBREGAT – ALT 
PENEDÈS – ANOIA - 
GARRAF
JUNY: 
El proper dia 6 de juny , 
activitat «Club de Lectura», 
a la sala dels Advocats 
d’Atocha, de la 3a planta del 
local de CCOO de Cornellà. 
Aquest cop, amb l’autor del 
llibre “El rellotge del pont 
d’Esplugues”, Ignasi Riera. 
OCTUBRE:
Durant la primera setmana 
d’octubre, dins el centenari 
de García Nieto, es farà  un 
homenatge, per part del 
sindicat intercomarcal del 
BLLAPAG, al recent des-
aparegut company Juan 
Requena. 
NOVEMBRE:
Es realitzaran un seguit 
d’actes de reconeixement a 
la nostra afiliació amb més 
de 25 anys al sindicat de 
CCOO.
ACTIVITATS PENDENTS DE 
DATA:
Jornada de Sanitat i Dret 
a Morir dignament a la 
comarca del Baix Llobregat, 
implicant-hi tot l’actiu sin-
dical.

COMARQUES GIRONINES
MES DE JUNY:
El proper 4 de juny, presen-
tació de l’exposició “Que no 
s’apagui la llum d’Elna”, a la 
seu de CCOO, carrer Miquel 
Blay 1, 5a planta, a Girona.
En l’acte hi participaran: 
Rosa Sans, directora de la 
Fundació Cipriano García de 
CCOO
Esteve Bosch, poeta, autor 
dels poemes a “A Elna”.
Del 5 al 20 de juny, “Que 
no s’apagui la llum d’Elna” 
es pot veure a l’hospital de 

Santa Caterina de Salt.
Dimarts 18 de juny, a les 
19 hores, a la seu de CCOO, 
carrer Miquel Blay 1, a la sala 
d’actes (soterrani), xerrada  
“L’edat és un número. Com 
envellir positivament” .
TENS MÉS DE 55 ANYS? 
Potser no te n’adones, 
però tens la vellesa a tocar. 
Si tu no te n’ocupes, ella 
s’ocuparà de tu.
A càrrec d’Albert Parareda 
Franquesa, escriptor.
OCTUBRE:
Dissabte 5 d’octubre, sortida 
a Portbou - Cotlliure: memo-
rial Walter Benjamin i tomba 
d’Antonio Machado.
Walter Benjamin va néixer 
a Berlín l’any 1892. Filòsof, 
d’esquerres i jueu, va haver 
de fugir dels nazis i, des-
prés d’un periple dramàtic 
per terres de França, va 
aconseguir creuar la fron-
tera franco-espanyola, 
l’any 1939, amb la intenció 
d’arribar a Portugal i després 
a Amèrica. L’objectiu final 
era arribar a Estats Units, on 
li havien ofert un lloc a una 
universitat. Malauradament, 
les autoritats franquistes el 
van retenir a Portbou, on 
va morir no gaires hores 
després d’arribar-hi. La seva 
mort va ser silenciada pel 
franquisme durant dècades, 
fins que la seva memòria va 
ser recuperada.
(Paradoxalment, Walter 
Benjamin va creuar la fron-
tera de França a Espanya 
fugint dels nazis, buscant 
la llibertat i hi va trobar la 
mort. Els republicans, no 
gaires mesos abans, havien 
creuat la frontera en sentit 
contrari, buscant la llibertat 
i trobant l’internament en 

camps de concentració i, en 
molts casos, la mort.)
Antonio Machado va néixer 
a Sevilla el 26 de juliol de 
1875 i va morir a Cotlliure 
(França) el 22 de febrer.de 
1939. Igualment que Walter 
Benjamin, després d’un peri-
ple dramàtic. Machado, com 
moltes persones que fugien 
de la repressió franquista, 
va arribar a peu a l’estació 
de Cerbère i es va lliurar per 
molt poc de anar a un camp 
de concentració. Durant el 
camí cap a l’exili, Machado, 
igual que Benjamin un 
any més tard, perd la seva 
maleta, on, segons els histo-
riadors, hi havia el seu gran 
tresor: les cartes del seu 
amor, Guiomar. 
Farà de guia l’Antònia 
Solsona , mestra i coneixe-
dora del memorial històric.

ACTIVITATS DES DE 
BARCELONA
GRUP CAMÍ 
Juny:  
Passejada pel Puig Castellar, 
dolmen, ermites i St. Jeroni 
de la Murtra (a Santa 
Coloma de Gramenet). És 
una passejada fàcil i curta, 
de poc més de 7 km. Llevat 
de l’inici, fins a arribar al 
poblat ibèric, amb un pen-
dent d’uns 250 m que cal 
superar en 1,5 km, la resta 
seran petites ondulacions 
del terreny i una baixada 
fins a St. Jeroni d’uns 5 km. 
Millor portar bastons de 
muntanya i calçat adient.
Octubre:  
Ruta pel Figaró. Aquesta 
ruta està pendent de defi-
nir. Més a prop de la data 
s’enviarà la informació via 
e-mail.

Novembre:
Passejada pel Vallès i visi-
ta guiada a la Casa de les 
Aigües. L’any 1989, la Casa 
de les Aigües, propietat de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
va deixar de funcionar per 
problemes de concentra-
ció de contaminants a les 
aigües de l’aqüífer del Besòs. 
Durant uns anys, la Casa de 
les Aigües va patir un gran 
deteriorament, restà aban-
donada sense vigilància, va 
patir un incendi, un robatori 
de multitud de peces, etc. 
Per tal d’evitar la pèrdua total 
d’aquest bé patrimonial, 
l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac es va fer càrrec de 
la Casa de les Aigües, hi 
posà vigilància permanent i 
començà a restaurar-la. 

Sortida cultural i vincu-
lada al Memorial demo-
cràtic:
Del 7 a l’11 d’octubre. La 
ruta dels últims maquis de 
la Sierra de Cazorla.
Aquest any, en fa vuitanta 
de l’acabament de la Guerra 
Civil. Com un acte de 
memòria, una modestíssima 
reparació a les víctimes i 
amb el desig que mai més 
no es repeteixen aquells fets 
tan dolorosos, la Federació 
de Pensionistes de CCOO 
organitza una visita a l’indret 
on van combatre els últims 
maquis antifeixistes. Es trac-
ta de la Sierra de Cazorla, a 
la província de Jaén. 
De pas, visitarem les ciutats 
i poblacions de la ruta: Jaén, 
Úbeda, Baeza, Quesada, 
Cazorla i Granada, que 
tenen un interès arquitectò-
nic, urbanístic i paisatgístic 
prou notable. 

ACTIVITATS REALITZADES I PENDENTS DE REALITZAR DURANT EL SEGON SEMESTRE

ACTIVITATS CULTURALS

Per més información, poseu-vos en contacte el telèfon: 93 481 27 69 o correu electrònic: fjubil1@ccoo.cat
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E
l passat dissabte, 25 de 
maig, va tenir lloc l’acte de 
lliurament dels premis de 

poesia 2019, promoguts per l’àmbit 
de Cultura de CCOO de Catalunya: 
el 30è Premi de Poesia Miquel 
Martí i Pol, en llengua catalana; 
el 23è Premi de Poesia José M. 
Valverde, en llengua castellana, i la 
20a del Premi de Poesia Memorial 
José Lopez García.

El jurat del Premi  Miquel Martí 
i Pol, format per Marià Hispano, 
Miquel Lluís Muntané i Gemma 
Lienas, va concedir el premi a 
Joan Carles González Pujalte, per 
Els gossos de Pavlov, i l’accèssit, a 
Ramon N. Bonet, per Hi anàvem, hi 
vaig.

El jurat del Premi José M. 
Valverde, format per Carlos Vitale, 
Felipe López Aranguren i Luís 
Fernández Zaurín, va concedir el 
premi a Francisco García Castro, per 
Libro de las palomas, i l’accèssit, a 
Norberto Antonio, per Respiración 
dudosa.

El jurat del Memorial José 
López, format per Víctor Jiménez, 
Luz Hernández Jabardo i Paco 
Rodríguez Lecea, va concedir 
el premi a Juan Antonio García 
Domínguez, per Déjanos caer en 
la tentación, i l’accèssit, a Jesús 
Andrés Pico Rebollo, per Tal si 
fueran arroyos.

El lliurament de premis es va fer 
en el decurs d’una jam-session, i 
es va dedicar al poeta Joan Brossa, 
amb motiu de la commemoració 
del centenari del seu naixement, i 
com a símbol de la creació artística 
i del compromís social que va tenir 
al llarg de la seva vida, donant 
suport a les organitzacions, i entre 

elles Comissions Obreres, que van 
lluitar contra el franquisme i per 
la consecució de les llibertats i la 
justícia social al nostre país.

En primer lloc, Marià Hispano 
va fer una breu presentació de la 
figura de Joan Brossa i després 
de la lectura de poemes de Joan 
Brossa per part d’Esteve Bosch 
(“fisoterapoeta”), Nathaly (Acció 
Jove) i Marisa (Fed. Pensionistes), 
el pintor Pere Díez Gil va realitzar 
una obra en record dels poemes 
visuals de Joan Brossa, tot plegat 
amenitzat per la música de 
Random Blue.

L’organització va dedicar un 
record a Joan Sureda, membre del 
jurat durant molts anys del premis 
en llengua catalana, per honorar el 
seu compromís i generositat.

Finalment, es van lliurar els 
premis de poesia als guanyadors 
d’enguany. 

LLIURAMENT DELS  
PREMIS DE POESIA 2019
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DÉJANOS CAER EN LA TENTACIÓN
¿Qué olvidado aliento inspira la 
desazón
de estos versos escépticos, ya 
irremediablemente
vivos? ¿Qué inesperada inquietud, 
cotidiano abatimiento
o equívoca llama, conciben
estos desgastados peldaños que nunca 
rozarán
cielo ninguno, que en ningún abismo
jamás hundirán sus huesos?

“SE ACABARON LAS PURAS ELEGÍAS...”
Dilatada es la edad
de tanta angosta oscuridad
arrebatada
a los amaneceres transparentes
que mínimos
prodigios trataron de crear
a la humana medida
de muchas esperanzadas ansias 
ocultas.

¿Y quiénes ceniza hicieron de los 
hoscos
muros, quiénes en polvo volvieron
los cerrojos?

TÚ, MUJER; TÚ, HOMBRE
Herederos somos de incertidumbres
que otros universos aventuraron, de 
vigilias
que trastocaron inmutables leyes,
de heridas que en ocasiones
fueron mostradas como tributo 
necesario,
de ambiciones que encumbraron
y abatieron templos o reinos
y suplantaron el silencio de los dioses.

LA SUERTE NO ESTÁ ECHADA
La mirada del otro apenas respuestas 
propone
pero inquietan sus interrogaciones,
horada seguridades elementales y agita
corazones que tan sólo creían ser 
refugio. Desdibuja
exactas geometrías y sentido busca

al camino errático de tantos itinerarios 
imprecisos.

TAMBIÉN HABLARÁ LA TIERRA
Decisivos fueron los océanos y las 
cordilleras
y más aún las manos que utopías
abarcaron. ¿Qué ave llevará
nuestro silencio hasta la torre erguida,
en qué piedra escondida se podrá leer 
la verdad
que desmorone tanto pedestal sin 
gloria,
tanta grandeza hecha de humo?

EL ADIÓS DEL PROFETA
La memoria y el olvido descubren por 
igual
la vulnerabilidad de las palabras.
No todos los deseos enmudecen en 
razón del mismo
desengaño ni todas las certezas 
muestran de igual
modo las cartas marcadas que el viejo
embaucador, ya sin siquiera levita ajada
ni paloma en el sombrero triste, trata 
de exhibir
entre sus dedos incrédulos.

HORAS CANTADAS
Rememora aquellos ojos que, un día 
de lluvia
indecisa, cálidos te sonrieron. Porque 
eres joven o lo fuiste
o puedes llegar a serlo de improviso
si aquella mirada aún vive en ti
o tu piel todavía siente
la nostalgia del temblor de aquel 
recuerdo.

LA NOCHE POR TESTIGO
El urgente encuentro de brevedad
clandestina, la llamada neutral del 
neón llamativo
con su indiferencia intermitente, la 
pared desnuda reclamando
un grito apresurado. ¿Dónde las 
sombras
ambiguas que albergaron tanto afán

ineludible?

LOS REOS INOCENTES
Efímeras las rebeldías de los 
atardeceres pensativos.
Demasiado pronto surgieron las horas
de las renuncias. ¿Con qué torsos 
desnudos
hablarán las albas venideras? ¿Sobre 
qué tierra estremecida
cantarán los hombres las últimas 
baladas
o enmudecerán como calla el vértigo?

NO HABLES DE LA LUNA EN VANO
No desde el acantilado orgullosos de 
encumbrado desafío
he de asomar mis esperanzas:
a la altura del dolor o del sueño de los 
hombres
quisiera dejar mi huella.

DE LA VOZ AL ECO
Ya la palabra completó su estéril
tarea, se diseminó por el aire igual que 
se alejó
el galope mudo de los días. Otra vez el 
vacío
ocupa el hueco que, una vez más, no 
fue sustituido
por la intromisión de uno de esos 
vientos
que esporádicamente enloquecen 
mares, derrumban montañas
y convulsionan los rincones
del pensamiento

“UN DÍA EMPEZARÁ EN VOZ ALTA...”
Dime, canción,
qué fuerza poderosa,
qué invencible idea
o desarmado ejército sin capitanes ni 
banderas
alcanzará para todos
un día
su necesaria
porción de fruta prohibida.

1r premi Memorial José López García
Titol: DÉJANOS CAER EN LA TENTACIÓN
Autor: Juan Antonio García Domínguez

CULTURA
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TAL SI FUERAN ARROYOS

1
Tal si fueran arroyos de montaña
rápidos brincan versos, de tan breves
casi eternos. 

2
Qué triste mi corazón calle arriba,
calle abajo del olvido.
Qué triste va mi corazón tan triste.

3 
Ya la noche vencida se retira,
sus pertrechos de sueños o de copas
se olvidan o se rompen con el alba

4
Bienaventurado tú, desmemoriado,
feliz ya sin olvido posible.
Vivo presente sin gris
recuerdo que te posea.

5
La belleza no está sólo en las cosas,
en su interior secreto y en la cara,
en los ojos también con que se miran,
también en las palabras que las 
nombran.

6
Si rayas el azogue
de los espejos
dejarás al cristal
sin sus recuerdos.

7
En la tarde deshojada
qué trágico es el olvido
ahora que lo que no veo
pesa más que lo que miro.

8
Como el roble con sus soles quemados
se desnuda y se acuesta 
en lo hondo del monte
también el amor oculta las cenizas
de un rescoldo otoñal.

9
Hay que ser poeta y morir en el intento
de crear el poema más hermoso y 
cumplido
aunque nunca entendamos quien nos 
dicta los versos.

10
Yo tuve un sueño y un río.
El sueño no se ha cumplido.
El río ya no es el mismo.

11
Mi corazón, caracola
de este mar bajo y salado,
mi corazón apagado,
¿quién se lo pondrá al oído? 

12
Encima de las cuartillas
y debajo de las camas
brinda el polvo sus laureles
y oculta rostros, palabras.

13
Volveremos a ser
lo que fuimos siempre:
laberinto sin salida, 
territorio de ausencias,
polvo de olvido. 

14
Beberé agua de mar
hasta que mis labios
sean montañas
mínimas de sal. 

15
Como negro café
la vida
se bebe a veces
de un solo trago amargo.
A sorbos
en el mejor de los casos.

16
La rosa dice
lo que la boca no sabe, alcanza o calla.
Es el gesto, la mirada
de amor que renueva el mundo.

17
El poema que soñamos
o el otro que a la memoria
confiamos 
se perdieron, se olvidaron.
En la aurora canta el gallo
y no lo oímos.

18
El olvido 
para mí,
la cicuta.
Yo persigo

la orfandad
del poema 
cuando escribo.

19
Deja que caiga en el cesto
de las tardes sucias el día.
Mañana lo lavará el alba,
lo centrifugará el viento,
el sol lo secará para ponértelo.

20
El toro de la tarde,
negro zaino de tiempo,
tiene sangre cuajada
en su luna de hueso.

21
De mayor seré cadáver.
A una isla desierta soledad 
llevaría. Salvara, como Cocteau,
de un incendio el fuego.

22
Ahí hay dolor,
sobre las sábanas confusas,
¡ay!, del amor.

23
Que sencillo es quererte.
Que difícil a veces
decirte que te quiero.

24
De dolor retorcidas
paren las cepas
mundos redondos,
sueños de tiempo

25
Que no se calle el viento,
que se nos lleve
la palabra
lejos del labio.

26
De barro y paja
levantaremos la casa,
adobe a adobe,
lágrima a lágrima.

27
Y bajarán las lágrimas
torrenteras del rostro.
Tal si fueran arroyos remansándose en 
ríos.

Accèssit Memorial José López García
Titol: TAL SI FUERAN ARROYOS
Autor: Andrés Pico Rebollo

CULTURA
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A quest Primer de Maig commemo-
rem dues fites històriques en la lluita 
pels drets laborals. D’una banda, 

la creació fa 100 anys de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT), com a part 
del Tractat de Versalles que va posar fi a la 
Primera Guerra Mundial i sota la convicció 
que la justícia social i el treball digne són 
dos dels pilars necessaris per a la pau. 
D’altra banda, el 3 d’abril també es va com-
plir el centenari de l’aprovació del decret 
que fixava la jornada laboral de vuit hores a 
l’Estat espanyol, com a conseqüència de la 
vaga dels treballadors i les treballadores de 
La Canadenca a Barcelona, liderats per la 
CNT i Salvador Seguí, el ‘noi del sucre’, una 
de les primeres grans victòries de la classe 
treballadora organitzada. 

La història ens recorda que les conques-
tes socials no han vingut mai soles, que 
només s’aconsegueixen amb la reivindica-
ció i la unió dels treballadors i les treballa-
dores, i que la lluita ha de ser permanent 
per defensar els drets assolits —sempre en 
perill— i per combatre les noves situacions 
de desigualtat i de precarietat laboral.

El treball crea la riquesa. Les treballadores 
i els treballadors creem molta riquesa que 
no ens quedem. D’altres l’acumulen i se la 
gasten. 

A Catalunya, hi ha més de 10 anys de 
diferència en l’esperança de vida entre les 
persones amb rendes més altes i les perso-
nes amb rendes més baixes. No és just.

A Catalunya, hi ha un 23,4% de bretxa 
salarial anual entre les dones i els homes. 
Les treballadores de la llar segueixen sense 
tenir tots els drets laborals reconeguts i el 
govern no ha ratificat el conveni 189 de 
l’OIT. No és just.

Malgrat el creixement de l’economia per 
sobre del 2% per any durant 5 anys con-
secutius, el 27,7% de les nenes i els nens 
estan per sota del llindar de la pobresa. Hi 
ha prop de 400.000 persones que tenen 
feina, i així i tot són pobres. Unes altres 
400.000 estan a l’atur i d’elles el 65% 
cobra una prestació màxima de 430 euros, 
o no cobren res. No és just.

Mentre els beneficis empresarials creixen 
el conjunt dels salaris ha baixat un 5,6% i 
les pensions un 9,4%. No és just.

Els contractes són cada vegada de més 
curta durada, fins al punt que una tercera 

part tenen una durada inferior a una set-
mana. Cada vegada hi ha més contractes a 
temps parcial involuntaris, al mateix temps 
que creixen les hores extres i, encara pitjor, 
les hores extres no pagades. Amb les hores 
extres treballades a Catalunya durant el 
2018 s’haurien pogut fer 26.000 contractes 
a temps complet. No és just.

A Catalunya any rere any moltes per-
sones perden la vida pel sol fet d’intentar 
guanyar-se-la. L’any 2018, 82 persones han 
perdut la vida a la feina a Catalunya. No és 
just.

El treball precari ja és pràcticament 
l’única forma d’entrar al mercat laboral per 
al jovent o per qui ha quedat un temps a 
l’atur. És el present i el futur del treball que 
volen les empreses insolidàries, i no és just.

A Catalunya, gairebé 75.000 persones en 
situació de dependència que tenen reco-
negut el dret a rebre prestacions i/o serveis 
del sistema, no estan sent ateses i estan 
esperant que se’ls assigni una prestació o 
servei. Moltes d’aquestes persones moriran 
abans de poder exercir el seu dret recone-
gut. No és just.

Els preus de compra i lloguer de 
l’habitatge estan en alça descontrolada, 
el dret d’habitatge no està garantit. A 
Catalunya, el 2018 es van produir 13.941 
desnonaments, gairebé un 5% més de 
casos que l’any anterior, el 64% per no 
poder pagar el lloguer i el 27% per no 
poder pagar la hipoteca. No és just.

Les reformes laborals imposades només 
han servit per precaritzar encara més el 
nostre mercat de treball, per això cal la seva 
derogació immediata. El Govern no ha 
complert les seves promeses de derogació 
de les parts més lesives de la reforma labo-
ral tot i estar consensuades en la mesa del 
diàleg social amb UGT, CCOO i el Ministerio 
de Trabajo. 

Continuarem lluitant i exigint la dero-
gació de les reformes laborals, l’impuls 
del diàleg social i el reforç de la negocia-
ció col•lectiva, restablint els equilibris i 
retornant-li el seu paper com a eina clau i 
essencial de distribució de la riquesa.  

En aquest sentit, exigim al nou Congrés 
entrant que faci tots els possibles per retor-
nar la ultraactivitat dels convenis col•lectius 
per evitar quedar sense cobertura quan la 
patronal o l’empresa no volen signar; que 
el conveni d’empresa no pugui empitjorar 
les condicions del conveni col•lectiu del 
sector. Reclamem que es modifiqui l’article 
42 de l’estatut dels treballadors per garan-
tir les condicions de treball de l’empresa 
principal en les empreses subcontractades. 
I exigim la derogació de la reforma de pen-
sions del PP de 2013.

Així com les reformes laborals van posar 
obstacles a la negociació col•lectiva, afe-
blint la capacitat sindical d’exercir com a 
contrapoder, en els darrers anys de govern 
del PP es van reformar el Codi Penal i de 
la Llei de seguretat ciutadana (llei mordas-
sa) per dificultar l’acció cívica i política. El 
govern del PP no va dubtar en mutilar la 
llibertat d’expressió,  la llibertat de mani-
festació i l’exercici de vaga per contenir la 
reacció de la societat davant les reformes 
ultraliberals que ens estan empobrint. 
Aquesta situació encara es pot agreujar per 
la radicalització dels partits conservadors 
provocada per la irrupció de l’ultra dreta.

Aquest afebliment democràtic també 
ha tingut conseqüències en el conflicte 
territorial a Catalunya, amb la judicialització 
i el bloqueig de l’activitat parlamentària. El 
conflicte s’ha aprofundit de manera inne-
cessària, perquè inevitablement haurà de 
trobar un canal de negociació política que 
permeti solucions acordades un cop vistes 
les correlacions de forces.

Els governs han de fer polítiques socials, 
assegurant les inversions suficients en 
sanitat, en educació, en dependència, en la 
Renda Garantida de Ciutadania, en el Pacte 
Nacional per la Indústria, en polítiques 
d’infància, d’habitatge, d’energia. Per poder-
les fer, cal una fiscalitat justa. Que la riquesa 
acumulada en poques mans torni a les 
mans de les treballadores i els treballadors 
que l’han creada. 

Aquest Primer de Maig ha d’ensenyar al 
govern de Catalunya i al govern d’Espanya 
la unitat de la classe treballadora en la lluita 
contra la precarietat i contra la desigualtat. 

El sindicalisme de classe, internacional i 
solidari, com a contrapoder, està trobant 
la forma d’organitzar-se davant el capital 
global pel treball digne, pel benestar, pel 
repartiment just de la riquesa. Per una 
societat plural, lliure i cohesionada. Per una 
transició econòmica orientada a la cura de 
les persones i la cura del medi ambient. 
Conjuntament, organitzadament, com-
binant pressió i negociació, aconseguim 
avenços: un mínim de 14.000 euros en 
conveni, plans d’igualtat i de protecció de 
les víctimes de violència de gènere en les 
empreses, increments salarials superiors 
entorn del 3%, la laboralització massiva de 
persones estafades en règim fraudulent 
d’autònoms, la recuperació del subsidi per 
als majors de 52 anys. No pararem.

En tot el món, aquest primer de maig, 
trobem-nos al carrer perquè ens toca recu-
perar drets. Ens toca impedir que ens pre-
caritzin. Ens toca aconseguir la igualtat real 
entre dones i homes. Perquè volem justícia.

Primer les persones!!! 

1 DE MAIG
PRIMER LES  
PERSONES

CCOO
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BLLAPAG

E
n base a l’acord adoptat 
per l’Executiva del SI de 
Pensionistes i Jubilats del 

BLLAPAG, durant els mesos d’abril i 
maig, hem portat a terme una sèrie 
de jornades territorials dirigides als 
afiliats i afiliades pensionistes a les 
seus de CCOO territorials.

Amb aquestes jornades hem 
cobert el 100 % del nostre territori 
(Igualada, El Prat,Martorell, Gavà, 
Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del 
Penedès).

Aquestes jornades les hem 
anomenat “COM DEFENSEM ALS 
PENSIONISTES A CCOO”, i les 
matèries tractades han estat:
 · La salut i atenció a la 

dependència
 · La pobresa energètica
 · Present i futur de les pensions 

públiques
Els ponents han estat els 

mateixos components del nostre 
Secretariat i la metodologia 

empleada ha estat la presentació 
verbal o amb el suport d’un 
PowerPoint, creat a tal efecte amb 
els materials federatius existents 
sobre cadascuna de les matèries.

A cada exposició dels ponents, 
s’ha facilitat un torn de paraula i 
debat sobre el tema tractat, on 
s’han aclarit posicions fins arribar a 
les conclusions corresponents.

Aprofitant la trobada, a la part 
final s’ha fet unes conclusions 
sobre les matèries tractades, així 
com per introduir aquells aspectes 
que, com a CCOO, estem treballant 
i son d’actualitat.

La nostra pretensió principal, en 
tot moment, ha estat la d’informar 
i conscienciar, a la nostra afiliació, 
sobre aquestes importants 
qüestions i que, segons la nostra 
pròpia valoració, hem assolit el 
nostre objectiu de forma positiva 
i que hem pogut constatar el 
gran interès mostrat per part del 

personal assistent a les jornades.
Continuem convençuts que 

és del tot necessari tan dintre 
com fora del sindicat, hem de 
fer un treball pedagògic de 
conscienciació dirigit a totes 
aquelles persones pensionistes i 
jubilades, així com amb el personal 
en actiu per que entenguin que les 
pensions són un dret de tothom, 
que hem d’encarar la seva defensa 
conjuntament i que els problemes 
existents envers la salut, la 
dependència, la pobresa... les tenim 
molt a prop i que són coses de tots 
i totes.

 Tal i com hem manifestat 
anteriorment, estem satisfets del 
treball realitzat fins a tal punt que 
estem treballant per fer extensiva 
aquesta jornada als delegats i 
delegades sindicals que puguin 
estar interessats. 

 Joana Solsona i Bestard

UNIÓ INTERCOMARCAL CCOO    
BAIX LLOBREGAT – ALT PENEDÈS – ANOIA 
– GARRAF
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SINDICAT

CCOO RECLAMA A L’IMSERSO LA 
CONTINUÏTAT DEL PROGRAMA DE 
TURISME SOCIAL
El sindicat prioritza la garantia del dret d’un 
milió de pensionistes a gaudir d’aquest pro-
grama i el manteniment dels gairebé 12.000 
llocs de treball directes, enfront dels interes-
sos comercials d’una part del sector.

Una delegació de CCOO, encapçalada per la secre-
tària confederal de Política Social, Paula Guisande, 
s’ha reunit amb el director general de l’IMSERSO 
per analitzar el recurs de la patronal d’hotels 
(CEHAT) al plec del concurs públic sobre les con-
dicions del programa de vacances per als propers 
anys. CCOO ha traslladat al màxim responsable de 
l’IMSERSO la seva preocupació per la situació pro-
vocada per aquest recurs i les conseqüències que 
podria tenir sobre l’ocupació i les persones benefi-
ciàries. 

Pel que fa a les queixes dels hotelers que els preus 
que es paguen dins del programa són insuficients 
per cobrir costos, CCOO recorda que l’objectiu del 
programa és garantir l’activitat econòmica de les 
empreses (hotels, transport, comerços i altres ser-
veis) durant la temporada baixa. En qualsevol cas, 
cal assenyalar que el paquet turístic tipus (8 dies en 
destinacions de península) s’ha incrementat en un 5 
% respecte d’anteriors convocatòries. I, en concret, 
el preu de referència de les estades en hotels amb 
manutenció s’ha vist incrementat en gairebé un 
9,5 %, situant-se entre els 23 euros i 42 euros diaris, 
depenent de les destinacions.  

CCOO ha posat en valor que el programa, a més 
del finançament públic que rep, comporta un 
impacte molt rellevant en les economies locals. 
Diferents estudis calculen que, per cada euro 
públic, 1,5 euros reverteixen addicionalment en 
l’economia per diferents vies (excursions, comerç 
minorista, etc.). El programa té un finançament 
públic previst de 1.200 milions d’euros en els pro-
pers dos exercicis. 

CCOO ha insistit en la necessitat de donar conti-
nuïtat al programa, i espera una ràpida resolució de 
la impugnació amb l’objectiu que no es retardi el 
començament de la temporada 2019-2020.

Segons dades oficials del Ministeri de Sanitat, 
Consum i Benestar Social, en la temporada 2017-18 
van participar en aquest programa 308 hotels i es 
van comptabilitzar gairebé 6,5 milions d’estades, 
repartides en Comunitat Valenciana, Andalusia, 
Múrcia, Catalunya, Balears, Canàries i destinacions 
d’interior, que van donar lloc a prop de 12.000 llocs 
de treball directes. 

CCOO LAMENTA LA LEGISLATURA PERDIDA EN 
MATERIA DE DEPENDENCIA
Estimadas compañeras y compañeros,
En el día de ayer se reunió el Comité Confederal para valorar la 
situación política tras las recientes elecciones generales y para, 
en consecuencia, situar la estrategia futura. Al mismo tiempo, 
el Comité tomó en consideración la propuesta de la Comisión 
Ejecutiva de llevar a cabo una campaña por la correcta aplicación 
de la subida del SMI. El presente Comité Informa tiene la finalidad 
de dar a conocer las principales conclusiones del debate.
1. El Comité valoró positivamente el triunfo de las formaciones 

progresistas y de izquierdas por significar un freno a la radicaliza-
ción de la derecha desde la irrupción de Vox en Andalucía y por 
abrir la posibilidad de que el nuevo Gobierno priorice las políti-
cas sociales y laborales a favor de los más castigados por la crisis.

2. El Comité considera que se necesita un Gobierno estable, que 
pueda agotar la legislatura y acabar con la inacción institucio-
nal en la que hemos estado sumidos en los últimos años. Un 
Gobierno estable y con un programa progresista que debe 
construirse con el acuerdo de todas las fuerzas de izquierdas 
representadas en las Cortes. El Comité considera que CCOO 
no debe pronunciarse sobre si el futuro Gobierno debe ser 
de coalición o no, pero que tampoco debe “demonizarse” esta 
posibilidad como si únicamente fuesen factibles gobiernos de 
coalición de signo centrista o derechista.

3. La Confederación celebrará una rueda de prensa el próximo día 
28 de mayo para dar  a conocer nuestras valoraciones, una vez 
finalizado el ciclo electoral, y en la que a la vez emplazaremos 
al futuro Gobierno sobre dos cuestiones fundamentales: Una, 
que se le dé el valor que le corresponde al Diálogo Social y la 
Concertación en la configuración de las políticas a desarrollar en 
materia sociolaboral y otra, que se prioricen medidas que mejo-
ren las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social 
combinando medidas de carácter más puntual con otras de 
naturaleza más estratégica, en la dirección de lo recogido en el 
pronunciamiento que realizamos al inicio del proceso electoral.

4. El Comité Confederal consciente de que en la próxima legislatu-
ra y en función de cómo se dé respuesta a las reivindicaciones 
del movimiento sindical, tendremos que demostrar la utilidad 
del sindicato, apostaremos decididamente por el Diálogo Social 
tanto tripartito como bipartito a la vez que mantenemos a la 
organización en tensión. Debemos estar preparados y prepa-
radas para presionar, si es necesario, para que no se frustren las 
expectativas puestas en esta nueva etapa política.

5. El Comité Confederal considera necesario que hasta finales de 
junio se celebren asambleas de delegados y delegados, como 
mínimo, en todas las Comunidades de manera que podamos 
trasladar a las empresas y centros de trabajo, a través de ellos y 
ellas, nuestras principales valoraciones y propuestas.

6. En paralelo, el Comité Confederal tomó en consideración la 
propuesta de la Comisión Ejecutiva de desarrollar una campaña 
sobre la correcta aplicación del SMI. De los contenidos de la 
campaña, finalidad, actuaciones, lemas, soportes informativos 
y gráficos, trabajo con medios de comunicación y redes, etc se 
dará cuenta en una circular que remitiremos próximamente. 
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OPINIÓ

L’HABITATGE A BARCELONA 
El problema de l’habitatge a Barcelona (i també en 
altres llocs) és un escàndol tan gros, tan greu, que no 
es pot qualificar, de manera justa, d’altra manera que 
de «muntatge de robatori organitzat». 

Vegem: El salari mínim a Espanya és de 900 euros (i 
perquè s’acaba d’augmentar, i hi ha molta gent que 
encara no els cobra) i, segons font municipal, el llo-
guer mitjà a Barcelona és de 921. Com pot ser???

Però no es tracta només dels preus. Per què la gent 
més rica, dècades enrere, va anar marxant del centre 
de la ciutat, cap a llocs més luxosos i més espaio-
sos (com va fer en moltes ciutats europees) i ara hi 
torna fotent fora la gent treballadora que hi viu? Per 
què hi ha barris on la gent només hi dorm (Ciutat 
Meridiana, molta part de Nou Barris) i ha d’anar a 
treballar lluny, de vegades a l’altra punta de la ciutat?  
I per què, al revés, hi ha barris on de dia hi ha molta 
activitat, molta gent, molt soroll, i de nit no hi ha 
ningú (Barri Gòtic)?  I per què hi ha barris en què les 
botigues estan especialitzades a vendre per als turis-
tes (Ciutat Vella, Sda Família), i la gent del barri de 
vegades no troba lo que necessita?

Una ciutat «compacta», integrada, és aquella en 
què, per exemple, sigui Ciutat Vella, Ciutat Meridiana, 
Nou Barris, Gràcia, Poblenou, no diré pas que siguin 
iguals, això no, però en tots els barris hi hagi habitat-
ges per viure, empreses per treballar, botigues per 
comprar, escoles, dispensaris, cinemes, és a dir, que 
s’hi pugui «fer vida», encara que una part de la gent 
s’hagi de desplaçar. I que en tots ells hi visqui gent 
més rica i gent no tant.  

Falta MOLT habitatge públic de lloguer social. 
Podria ser públic o bé de cooperatives. N’hi ha molt 
poc. Mai no havia sigut una preocupació de cap 
ajuntament. L’Ajuntament actual té el projecte de 
tenir-ne un 15 % del total l’any 2027. És poc i molt 
lluny, però ja és ben difícil. Seria necessari molt ajuda 
econòmica de la Generalitat i de l’Estat, però tampoc 
hi podem confiar massa, perquè en moltes altres ciu-
tats hi ha un problema similar, encara que no tant.

Hi ha la sortida cooperativa. Avui (parlem de casos 
concrets, que existeixen) per formar part d’una coo-
perativa d’habitatges, per construir-los en sòl cedit 
pel municipi (si fos sòl d’origen privat seria més car), 
es necessita aportar uns 20.000 euros cada família o 
parella. (Diners que si mai es marxava es recupera-
rien.) I una quota de despesa comunitària d’uns 500 
euros mensuals. És molt per a persones joves que 
estan en el pas dels estudis a treballar, si poden. Es 
demana que l’Ajuntament posés 10.000 d’aquests 
20.000 euros. Això multiplicaria per dos el nombre 
de joves que hi poguessin accedir. Però, d’on treu 
l’Ajuntament aquests diners? Ara com ara, no els té. 
Però... fem servir la imaginació. Per què els bancs, 

en mans de gent tan poc honrada, que tenen tants 
beneficis, nets i bruts, que quan tenien dificultats van 
ser ajudats generosament, i que no han tornar res, 
no podrien ser obligats a aportar, cada un, un bon 
grapat de milions per a un fons social municipal? Un 
Ajuntament no pot decidir una cosa així, hauria de 
ser una llei de l’Estat. 

Però, encara que avui això no sigui possible, no 
hem de tenir gens de vergonya de demanar-ho, si 
cal fent soroll!!  La realitat actual de Barcelona, i de 
qualsevol altre lloc, no la podem acceptar. No, pel fet 
que sigui una realitat, ens hem de pensar, o accep-
tar, encara que de mala gana, que és «normal», que 
«és lo que hi ha». És lo que hi ha, ara, però cal dir 
SEMPRE que és un robatori, de lladres, i que ho hem 
de canviar tan aviat com sigui possible.

I el procés mitjançant el qual va sent substituïda 
una part de la població de sempre per turistes o 
gent rica, pel sistema d’augmentar els lloguers (ara ja 
no es pot fer en una pròrroga, però sí en un contrac-
te nou), i els que no els poden pagar han de marxar 
a una zona més barata, és més complicat del que 
sembla. Perquè, suposem que a un barceloní (una 
família) de l’Eixample, o de Gràcia o de Sant Andreu, 
li han apujat el lloguer i no el pot pagar, i se’n va, 
posem, a Sant Adrià, on hi ha molta gent d’un nivell 
encara més baix (molts immigrats)... pot passar que 
el barceloní pugui pagar un lloguer més baix que el 
de Barcelona, però més alt que el que poden pagar 
la majoria dels veïns de St Adrià. I què passa? Si és 
un, no passa res, però si són més... pot reproduir-se el 
mateix fenomen que a Barcelona...

El problema del lloguer enfilant-se (juntament 
amb la feina) són els grans culpables que, avui, un 80 
% de la joventut espanyola d’entre 20 i 30 anys no 
es pugui emancipar i encara visqui a casa els pares. 
L’edat mitjana d’emancipació de la nostra joventut 
són 28 anys. I als països nòrdics són 20 anys. 

I l’aspecte més indignant (que ho són tots) és 
que, per exemple, la multinacional nord-americana 
Blackstone posseeix més de 20.000 habitatges a 
Espanya, com molts més milers arreu del món, i 
no es preocupa massa per llogar-los, sinó que els 
compra quan hi ha una crisi i van més barats, els té 
6 o 7 anys, sovint buits, i quan han pujat de preu els 
torna a vendre. És a dir que trafica amb una cosa 
tan important per a la gent normal per guanyar-hi 
diners, sense fer res, ni produir ni fer cap servei. I 
així uns ganduls i lladres ocasionen, junt amb altres 
factors, que molts joves no es puguin emancipar. 
Pensem que si, per exemple, qui ens roba és un 
industrial, que treballa molt i produeix, ESTÀ MOLT 
MALAMENT, però si, a sobre, resulta que qui ens roba 
és un dropo que viu del «cuento», IMAGINEM-NOS. 

Antoni Ferret 



25Pensionistes

OPINIÓ

ELS SISTEMES PÚBLICS DE PENSIONS 
BREU HISTORIA DELS SISTEMES PÚBLICS DE PENSIONS 
EUROPEUS 
Els actuals sistemes públics de pensions tenen una molt 
llarga trajectòria. Els seus orígens es troben en les acaballes 
del segle XIX, quan les lluites obreres i de les classes populars 
en demanda de millors condicions de vida canalitzaren la 
creació de mecanismes socials per afrontar els nous riscos 
associats al desenvolupament econòmic, la urbanització i els 
canvis estructurals en les societats industrials. Així, es crearen 
a Alemanya i Dinamarca els primers mecanismes europeus 
de pensions. No obstant això, en cadascun d’aquests dos 
països es va adoptar una formulació diferent, diferència que 
va donar origen als dos models bàsics que han caracteritzat 
els sistemes de pensions públiques al llarg de la major part 
del segle XX.

El programa de pensions iniciat a Alemanya tenia com 
a objectiu mantenir el nivell de vida dels treballadors en 
el període posterior a la seva sortida del mercat de treball 
(jubilació). En conseqüència, les prestacions estaven 
vinculades als nivells salarials previs, i el seu finançament 
radicava en l’establiment de quotes contributives a càrrec 
dels treballadors i de les empreses, i la seva administració 
estava en mans del sector públic, amb la participació de 
representants de sindicats i dels sectors empresarials. El 
“bismarckià” fou el model que ha estat la base dels models 
contributius que han caracteritzat principalment els sistemes 
de pensions públics a l’Europa continental central i del sud.

Alternativament, el programa danès focalitzà la seva 
atenció en els ciutadans pobres, als quals assegurava uns 
ingressos mínims en la seva etapa de vellesa, que eren 
finançats mitjançant impostos i administrats pel sector 
públic. El model, per tant, tenia fonamentalment un caràcter 
no contributiu, i es va estendre pels països nòrdics, Irlanda i 
Gran Bretanya. De fet, el seu format es va articular de forma 
més consistent a partir de l’informe realitzat per l’economista 
Willian Henry Beveridge (1942), per encàrrec del Govern 
britànic, i  va adquirir el format que caracteritzà els estats del 
benestar europeus impulsats després de la Segona Guerra 
Mundial.

A Espanya, les primeres propostes apareixen a l’inici del 
segle XX (1900), quan es promou la primera assegurança 
amb la promulgació de la Llei d’Accidents de Treball. A 
l’any 1908 es crea l’Institut Nacional de Previsió (INP), i cap 
a 1919 es constitueix el Retir Obrer Obligatori, destinat 
als assalariats, essent finançat per les empreses i el sector 
públic i gestionat per l’INP, creat amb anterioritat. Durant la II 
República es volgué reordenar aquestes fórmules incipients 
de protecció social cap a un sistema de pensions públiques 
més estructurat; però primer el cop d’Estat feixista i la Guerra 
Civil, i després el franquisme, truncaren aquesta possibilitat.

Això condicionà de forma taxativa el desenvolupament 

del model social espanyol, que va quedar aïllat del 
desenvolupament seguit en la majoria de països europeus, 
ja que, com és sabut, el gran impuls dels sistemes públics 
de pensions, en concret, i en general de l’Estat del Benestar 
a Europa es va produir després de la victòria aliada contra 
el feixisme i com a resultat, clarament, de la força adquirida 
pels diversos partits polítics progressistes i els sindicats en els 
diferents països.

En aquest sentit, Espanya, juntament amb Portugal 
i Grècia, constituí l’excepció, i l’endarreriment de la 
construcció de l’Estat del Benestar va anar parell a la manca 
de democràcia i de llibertats que es patiren durant la 
dictadura franquista. L’escassa rellevància del sistema de 
prestacions de la Seguretat Social es fa palès si tenim en 
compte que l’any 1975 només la despesa en pensions 
representava el 4,7% del PIB espanyol.

La construcció de l’Estat del Benestar a Espanya va ser, 
com havia estat 30 anys abans en la resta dels països 
europeus, el resultat de les lluites i pressions sindicals i 
populars i de les forces polítiques d’esquerra pels drets 
socials i la millora de les condicions de vida i laborals. En 
el camp del Sistema públic de pensions, la reforma i la 
racionalització del sistema prenen cos l’any 1978, en gran 
mesura derivades dels acords establerts en els Pactes de la 
Moncloa (1977). El resultat en despesa en pensions s’havia 
duplicat, assolint el 8,5% del PIB. Un esforç considerable, 
de ben segur, però que després no va tenir la mateixa 
continuïtat. 

Xavier Hernández

YAYUSKA

La familia se reúne varias veces al año,
Para comer, cenar o incluso hablar del escaño.

Pero únicamente en una ocasión, 
Nos toca padecer sobrealimentación.

A mí me gustaría saber quién adivina,
El nombre de la que hace magia en la cocina.

Esa persona ama tanto a su familia, 
Que hasta puede que acabe con nietofilia.

Pero para ella, la prioridad principal, 
Es la rutina laboral,

Ese privilegio no lo tiene ni el tato,
¡La Yayuska sale a las dos del sindicato!

Toni Gendra Jr.
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L
’aigua està involucrada en 
totes les reaccions quími-
ques del nostre organisme, 

contribueix al bon funcionament 
de totes les cèl·lules, serveix com 
a transportador de nutrients i de 
substàncies orgàniques, és el vehi-
cle per on s’excreten els productes 
de desfet, elimina toxines (a través 
del sistema cardiovascular, sistema 
renal i hepàtic), proporciona suport 
estructural a teixits i articulacions i 
prevé l’estrenyiment.

Destaca el paper de l’aigua 
en la termorregulació. L’elevada 
capacitat calorífica de l’aigua per-
met que l’organisme sigui capaç 
d’intercanviar calor amb el medi 
exterior, minimitzant d’aquesta 
manera les variacions de temperatu-
ra que podrien ser fatals per la salut.

És fonamental que hi hagi un 
equilibri hídric en l’organisme, és a 
dir, la quantitat de líquid que entra 
en el cos ha de ser la mateixa que 
s’elimina, d’aquesta manera el con-
tingut d’aigua dels teixits és manté 
constant.

Es parla de deshidratació quan 
hi ha un balanç negatiu d’aigua 
degut a que hi ha més excreció 
que consum de líquids.

Les persones grans moltes vega-
des eviten beure molts líquids per 
por a la incontinència, per evitar 
urgències d’haver d’anar al bany 
quan estan fora de casa o per no 
haver-se d’aixecar a orinar a la nit.

Amb l’edat, la capacitat 
de l’organisme de mantenir 
l’homeostasi hídrica disminueix 
molt. Això és degut a:
 · El deteriorament del mecanisme 

de la set, cosa que comporta 
una ingesta de líquids menor

 · Disminució de l’aigua total de 
l’organisme, degut a una dismi-
nució de la massa magra

 · Malalties cròniques
 · Disminució de la capacitat 

renal de concentració de l’orina, 
l’activitat de la renina i la secre-
ció d’aldosterona. Als 70 anys la 
capacitat dels ronyons de filtrar i 
eliminar substàncies de desfet és 
la meitat que als 30 anys.

CARACTERÍSTIQUES
La deshidratació en persones grans 
es defineix com la pèrdua de l’1% o 
més del pes corporal degut a la pèr-
dua de líquid. Es pot classificar en:
 · Intracel·lular o hipertònica – és 

la pèrdua d’aigua des de les 
cèl·lules cap al compartiment 
extracel·lular. En aquest cas la 
persona presenta un estat febril 
sense compensació de líquids.

 · Extracel·lular o hipotònica – en 
aquest cas hi ha pèrdua de sodi, 
i és deguda a problemes renals i 
pèrdues digestives.

SÍMPTOMES
Els primers símptomes de la deshi-
dratació són sequedat de mucoses, 
agitació, restrenyiment, orina con-
centrada de color i olor forts, mare-
igs, debilitat, mal de cap, pèrdua de 
la gana, intolerància a el calor, ..

Quan la deshidratació és més 
avançada hi ha dificultat per 
empassar, pell arrugada, ulls enfon-
sats, micció dolorosa, espasmes,…

DESHIDRATACIÓ EN LA GENT GRAN

En la piràmide alimentària l’aigua es situa 
a la base, ja que cada dia se n’ha de con-
sumir de quatre a vuit racions (Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC)),  
juntament amb l’activitat física, que també 
ha de ser diària.
No hi ha cap sistema en l’organisme que 
no depengui de la presència d’aigua, és un 
component essencial pel manteniment de 
la vida, i s’ha d’aportar amb la dieta en la 
quantitat suficient.

Piràmide alimentària



27Pensionistes

SIGNES
Orina concentrada i de color intens, 
ulls enfonsats, ausència de suor 
axilar, disminució de la pressió san-
guínia, taquicàrdia, sequedat de la 
mucosa de la boca i nas.

La confussió mental és un 
dels signes més constants de la 
deshidratació, degut a la dismi-
nució en el volum intracel·lular 
cerebral.

Un altre signe és l’aparició de 
rampes musculars i cansament, 
degut a la disminució del volum 
intracel·lular muscular.

CONSEQÜÈNCIES
La deshidratació és freqüentment 
una causa de morbilitat i mortalitat 
de les persones grans, determinant 
l’hospitalització de moltes d’elles. La 

deshidratació es relaciona bastantes 
vegades amb infeccions, i si no es 
té en compte, la mortalitat pot arri-
bar a superar el 50% dels casos.

La deshidratació corresponent 
a una pèrdua de més del 2% del 
pes comporta una disminució de 
la resistència i el risc d’esgotament 
per calor.

CALOR: PRINCIPAL FACTOR DE 
RISC DE DESHIDRATACIÓ
En condicions normals, el sistema 
de termorregulació corporal manté 
la temperatura central entre 37,2 i 
37,6ºC. Quan aquesta temperatura 
central augmenta, es posen en 
funcionament els mecanismes per 
disminuir-la:
 · l’hipotàlam comença les mesures 

correctores

 · els processos que produeixen el 
calor corporal són inhibits

 · la vasocontricció renal, esplènica 
i perifèrica condueixen la sang 
fins a l’exterior per dissipar la 
calor

 · la sensació conscient de calor fa 
que la persona prengui mesures

Tot això és el que passa normal-
ment, però en la gent gran els canvis 
fisiològics que hi ha amb l’edat i 
altres factors, fa que hi puguin haver 
disfuncions termorreguladores.

Quan augmenta la temperatura 
central també augmenta la suor, 
degut al sistema de termorregulació. 
La capacitat de formar suor depèn 
d’una bona hidratació, sinó hi ha 
prou aportació de líquids, la forma-
ció de suor disminueix per poder 
mantenir el volum sanguini. 

D
ins de les activitats que orga-
nitza la FERPA a tot Europa, 
amb l’objectiu de recordar  

tots/es els republicans que van llui-
tar contra el feixisme en les dèca-
des dels anys 30 i més enllà, vam 
celebrar aquests dies de maig una 
trobada singular, on vam posar de 
manifest alguns elements clau de 
la lluita antifeixista a Espanya i més 
concretament a Catalunya.

Amb aquest motiu, ens vam reu-
nir diversos representants de sindi-
cats: CGIL, CGT i CCOO a Barcelona.

Les activitats van consistir en una 
taula rodona, on cadascun dels 
sindicats van intervenir, posant de 
manifest les seves atzaroses lluites i 
moviments antifeixistes.

Dins de les activitats, vam visitar 
el Memorial als afusellats pel feixis-
me en el Camp de la Bota (més de 
1.800 afusellats/es).

També vam realitzar una visita 
guiada pels llocs més rellevants 
de la defensa republicana de 
Barcelona, amb ulls de dona, reve-
lant les fites protagonitzades per les 
dones republicanes, abans i després 
de la Guerra Civil a Espanya.

Finalment, vam visitar el dia 14 la 
població de Corbera d’Ebre, encla-
vament proper al ric Ebre, on enca-
ra avui es poden observar les greus 
destrosses que el pas de la guerra 
va deixar en aquesta localitat.

Barcelona, 13 i 14 de maig

FERPA

MEMORIAL DE LLUITA ANTIFEIXISTA
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E
l 28 de Maig és el Dia Internacional d’Acció per 
la Salut de les Dones. Es va declarar a Costa Rica 
l’any 1987, a proposta de la Xarxa Mundial de 

Dones pels Drets Reproductius, amb la finalitat de 
denunciar les altes taxes de mortalitat materna i lluitar 
perquè remetessin.

El dret a la salut implica tenir un estat òptim de 
benestar físic, mental i social, no solament absència de 
malalties. És un dret universal, enquadrat en el marc 
internacional dels drets humans.

Per això és prioritari garantir una assistència sanitària 
igualitària, dirigida a la prevenció i la gestió de les 
malalties específiques de les dones.

Es tracta de promoure la salut de les dones al llarg de 
la seva vida i la de les seves famílies. 

També tenir en compte les dificultats a les quals 
s’enfronten els grups minoritaris o socioeconòmics 
desafavorits per poder tenir un bon estat de salut. 

Cal, així mateix, promoure un envelliment actiu i salu-
dable durant tota la vida.

Es necessita, doncs, un sistema públic de salut sen-
sible al gènere, perquè aquest determina diferències 
biològiques i socials que tenen un gran impacte en la 
salut si no es consideren.

En moltes societats, la dona es troba en una situa-
ció de desavantatge, discriminada a causa de factors 
socioculturals. Com a exemple, podem assenyalar 
desigualtat en la relació de poder entre home i dona, 
discriminació en l’àmbit de l’educació, real o potencial 
violència física, emocional i sexual cap a la dona…

Per tot això, la societat ha de reconèixer i incloure la 
incorporació de la perspectiva de gènere en les agendes 
d’investigació i salut pública.

Hem d’unir, doncs, esforços per aconseguir la salut 
integral de les dones, que implica gaudir d’un estat 
físic, mental i ecosocial òptims. 

I sense oblidar que l’equilibri emocional és la base de 
la felicitat. 

Marisa Juárez

DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER  
LA SALUT DE LES DONES

DONES


