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L
a crisi sanitària produïda per la Covid-19, que des de fa nou mesos conviu amb 
nosaltres, ens ha portat a haver de variar el nostre sistema de relacions presen-
cials, havent de fer servir mitjans telemàtics per a mantenir-vos informats pun-

tualment; tot i així, la nostra publicació trimestral segueix essent un altre dels canals 
de comunicació permanents.

La situació de la pandèmia, que s’allarga en el temps, no ha de ser l’element que 
impedeixi avançar les propostes i els processos ordinaris de la nostra organització. La 
vida segueix, malgrat les circumstàncies forçades per la crisi sanitària.

Per això, el Consell Confederal de CCOO inicia els processos congressuals de renova-
ció dels òrgans de direcció i de noves propostes a incorporar els propers quatre anys.

Adaptant-nos a aquesta nova realitat, les normes que regiran els processos s’han 
adaptat per poder fer efectiva la participació del conjunt de l’afiliació, tant en 
l’elaboració de propostes com en la renovació dels òrgans de direcció.

El sistema de participació serà dual, d’una banda es continuaran realitzant 
assemblees presencials,  on es garantiran les mesures de seguretat establertes en 
la normativa sanitària vigent, i d’altra banda es podrà participar de forma telemàti-
ca mitjançant una aplicació informàtica específica, que permetrà participar amb 
ple dret tant en els processos deliberatius com en els processos de votació de 
candidatures. 

Les assemblees presencials es convocaran, amb antelació suficient, des de les 
unions intercomarcals i mitjançant una convocatòria per correu ordinari; i, per a qui 
hi vulgui participar de forma telemàtica, disposarà de tots els documents i infor-
macions com candidatures, processos de presentació d’esmenes, etc., mitjançant la 
pàgina web de l’organització.

Considerem que la possibilitat de disposar d’aquesta doble via de participació 
enriquirà i garantirà la participació del conjunt de l’organització.

L’inici del procés, amb les assemblees de primer nivell, serà a la primera quinze-
na del mes de  gener de 2021. Es per això que, en aquest exemplar de la revista, 
s’hi  han inclòs el document de ponències, amb el Pla d’acció que el Consell de la 
Federació de Pensionistes i Jubilats de Catalunya va aprovar inicialment, en reunió 
celebrada el passat 27 d’octubre d’enguany.

Aquest document serà objecte de debat per permetre les incorporacions de pro-
postes sorgides als diferents processos deliberatius. 

Esperem que participeu en la deliberació dels documents, en qualsevol de les 
dues modalitats, i que en les votacions de candidatures, que seran presencials o 
telemàtiques, exerciu el vostre dret a vot; aquest procés de votació serà coordinat 
i vetllat per les organitzacions territorials, les quals hauran de posar a disposició 
mitjans tècnics i d’assessorament per exercir el dret a vot amb totes les garanties.

I vull acabar felicitant-nos per l’acord de la Comissió parlamentària dels Pactos de 
Toledo, que, després de 10 anys, ha aconseguit, amb un ampli consens, presentar 
una proposta de recomanacions que, en cas d’esser aprovades pel Congrés, perme-
tran garantir la suficiència i la sostenibilitat del Sistema públic de pensions, així com 
la vinculació de l’increment de les pensions a l’IPC anual, entre d’altres millores, les 
quals coincideixen amb els plantejaments que la nostra organització ha defensat i 
reivindicat al llarg dels darrers 8 anys.

També és una bona notícia l’acord governamental de pressupostos, presentat el 
passat 28 d’octubre, que ha de permetre afrontar, amb totes les garanties socials, els 
efectes de la crisi sanitària i la consegüent repercussió econòmica i social. 

Us lliurarem puntualment la informació de tota aquesta tramitació parlamentària. 

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

ADAPTANT-NOS A 
AQUESTA NOVA 
REALITAT, LES 
NORMES QUE 
REGIRAN ELS 
PROCESSOS S’HAN 
ADAPTAT PER PODER 
FER EFECTIVA 
LA PARTICIPACIÓ 
DEL CONJUNT DE 
L’AFILIACIÓ, TANT EN 
L’ELABORACIÓ DE 
PROPOSTES COM 
EN LA RENOVACIÓ 
DELS ÒRGANS DE 
DIRECCIÓ.
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L
a Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
de Catalunya convoca la celebració del seu 12è 
Congrés a Catalunya, i el seu Consell acorda la 

redacció d’aquesta  convocatòria.
El procés es desenvoluparà d’acord amb les normes 

establertes per la CS de CCOO i per la CS de la CONC, 
així com les que s’estableixin a la Federació estatal de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO. 

Ens agradaria poder situar-vos en els reptes i en els 
compromisos que, com a Federació de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO de Catalunya, volem assolir, i per això 
cal emmarcar-nos en la situació actual. 

Després de superar amb moltes dificultats els efec-
tes de la darrera crisi, i quan començàvem a veure 
una millora econòmica i social amb la conformació 
d’un govern progressista a Espanya, una nova crisi, en 
aquest cas sanitària, ens ha tornat a situar en un esce-
nari complex pel que fa a la recuperació econòmica i 
social, atesa la paralització dels processos productius 
no essencials.

Es preveu una nova realitat, amb l’increment de l’atur i 
el tancament d’empreses, i aquesta situació ens ha por-
tat a una manca de recursos econòmics i pressupostaris 
per fer front a les necessitats de la ciutadania per reduir 
la situació de pobresa, que afecta en major mesura la 
infància. A hores d’ara, disposar d’una feina sovint no 
és garantia de superar la pobresa, i en la nostra societat 
apareix el que s’anomenen treballadors i treballadores 
pobres, i en conseqüència s’han incrementat les llars 
on les famílies estan en situació de pobresa crònica. 
La implantació de l’ingrés mínim vital (IMV) i la renda 
garantida de ciutadania (RGC) així com l’increment de 
l’SMI podran pal·liar part d’aquestes realitats, però serà 
del tot insuficient.

L’actual situació de pandèmia causada per la COVID-
19 ha posat de manifest la fragilitat i la insuficiència de 
recursos sanitaris, d’atenció i de protecció a la gent gran, 
tant als seus domicilis com a centres residencials, i bona 
part d’aquesta situació ha estat provocada per anys de 

retallades i privatitzacions. Hem viscut una situació dra-
màtica, essent el de la gent gran el sector més afectat.

Seguim esperant les anunciades reformes dels 
aspectes més lesius de les reformes laborals, els acords 
de la Comissió Parlamentària dels Pactes de Toledo, 
que proporcionin suficiència i sostenibilitat al sistema 
públic de pensions, que garanteixin l’increment de les 
pensions amb la referència de l’IPC i que, a més, es dig-
nifiquin les quanties de les prestacions econòmiques 
no contributives. 

Les expectatives dipositades en la Llei d’autonomia 
personal i atenció a la dependència segueixen parcial-
ment frustrades per les retallades pressupostàries i per 
la modificació legislativa del juliol del 2012 de la llei. Tot 
això provoca una reducció de les prestacions econò-
miques del 15 %, una reducció de la prestació mínima 
garantida per l’Administració general de l’Estat del 13 % 
i la reducció de les hores d’atenció per a l’ajuda domici-
liària. A aquestes reduccions i a les llistes d’espera hem 
d’afegir-hi que pel copagament es continua tenint en 
consideració el patrimoni de la persona afectada, i que 
seguim sense increment a l’indicador de renda de sufi-
ciència de Catalunya (IRSC), que ha perdut un 15 % per 
la manca d’actualització dels darrers deu anys.

Les persones grans hem vist com s’ha deteriorat 
el nostre sistema públic sanitari amb l’increment de 
les llistes d’espera. L’increment en sanitat (nou-cents 
vuit milions d’euros), aprovat als pressupostos de la 
Generalitat per a l’any 2020, és un primer pas, però és 
insuficient per recuperar els més de deu mil milions 
d’euros acumulats de retallades, en cas d’haver-se man-
tingut el pressupost de l’any 2010.

Seguirem exigint la derogació del copagament farma-
cèutic, el control públic dels preus dels medicaments 
destinats a patologies menors, la reobertura de places 
als hospitals públics, l’optimització dels recursos tècnics 
existents, recuperant la realització de proves diagnòsti-
ques a centres públics, i l’elaboració d’un programa de 
desprivatització dels serveis sanitaris.

12è CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ  
DE PENSIONISTES I JUBILATS  
DE CCOO DE CATALUNYA
CONVOCATÒRIA DEL 12è CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE 
CCOO DE CATALUNYA
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Així com també demanarem garantia de la suficiència 
en les cures pal·liatives, dret a una mort digna en lliber-
tat (eutanàsia), garantia que es respecti el testament vital 
de les persones que l’han fet i la suficiència dels centres 
sociosanitaris en la darrera fase de la vida.

Segueixen sense solució les problemàtiques dels 
desnonaments, la manca de polítiques públiques 
d’habitatge, una nova llei hipotecària encara insuficient 
i l’increment abusiu dels lloguers, que continuen provo-
cant que milers de famílies perdin el seu habitatge i/o es 
trobin sense solució residencial. 

Un problema que continua latent és la situació 
de dèficit de la Seguretat Social. Apostem perquè la 
Comissió Parlamentària dels Pactes de Toledo assoleixi 
acords socials que permetin la suficiència i la sostenibi-
litat del sistema públic de pensions. El sistema de pen-
sions és sostenible, i el deteriorament no està produït 
per la despesa excessiva. Som dels països de la UE-15 
que menys gastem respecte del nostre PIB. El sistema 
públic de pensions és un pilar bàsic de l’estat del benes-
tar, i no permetrem que sigui desmantellat i redoblarem 
els nostres esforços per garantir-ne la continuïtat.

Un problema del qual ningú no parla és la situació 
dels referents econòmics per accedir a les polítiques 
socials i aplicar-les: l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM) a Espanya, durant els darrers deu anys, 
només l’any 2017 ha tingut un increment de l’1 %, i 
l’IRSC continua congelat des de l’any 2010, la qual cosa 
ha provocat una devaluació del total de les polítiques 
socials i l’enduriment de l’accés a aquestes. 
Per tot això reclamem: 
 · La presa d’acords socials urgents en el si del Pacte de 

Toledo. 
 · L’adequació a una realitat laboral més justa dels con-

tinguts més lesius de les reformes laborals imposades. 
 · La derogació de la reforma del sistema de pensions 

imposada, que preveu el factor de sostenibilitat i 
l’índex de revaloració de les pensions.

 · Que les polítiques actives d’ocupació siguin finança-
des des de la fiscalitat general i no mitjançant reduc-
cions en les cotitzacions socials. 

 · El manteniment de la sanitat pública i universal. Que 
aquesta sigui finançada amb impostos i eliminant 
qualsevol tipus de copagament. Que hi hagi un incre-
ment del seu pressupost per adequar-lo a la variació 
produïda des de l’any 2010, tant en nombre de pobla-
ció com en el de centres i professionals destinats. Que 
hi hagi una eliminació gradual de les llistes d’espera, 
una planificació de la recuperació dels serveis exter-
nalitzats, la posada en funcionament de totes les 
places d’hospitals públics tancades i la supressió del 
copagament farmacèutic. 

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

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

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

Totes aquestes propostes específiques del nostre 
àmbit quedaran especificades als documents de ponèn-
cia del 12è Congrés de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
de Catalunya. La resta de reivindicacions laborals i 
socials generals quedaran especificades als documents 
de ponències del 12è Congrés de la CONC i del de la 
Confederació.

Esperem la vostra participació activa en els processos 
congressuals i les vostres aportacions per enriquir els 
continguts dels documents de ponències.

PROPOSTA DE PONÈNCIES EN RELACIÓ AMB 
ELS BLOCS I ELS EIXOS

BLOC 1. DRETS DE CIUTADANIA
EIX 1.1. PENSIONS

Al cap de pocs mesos de realitzar-se l’11è Congrés de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, la nostra 
federació va iniciar una mobilització per les pensions 
que s’emmarcava dins de la campanya “En marxa per les 
pensions dignes: cal garantir les pensions i el seu poder 
adquisitiu”. De finals de setembre a principis d’octubre 
del 2017 van sortir unes marxes des de diferents llocs 
d’Espanya fins a Madrid, on es va fer una gran manifesta-
ció. CCOO dèiem: “Volem pensions dignes! Els drets es 
conquisten i es defensen!”

La decisió política presa el 2013 pel Govern del PP 
va trencar el marc d’acords adoptat des del 1995 en el 

PONÈNCIA 12è CONGRÉS
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Pacte de Toledo. Era una decisió política que ignorava la 
cohesió social i el benestar de les persones pensionistes.

La reforma imposada de les pensions del 2013, al 
marge del Pacte de Toledo i dels agents socials, encara 
està en vigor i posa en risc el dret a unes pensions dig-
nes, ja que, en el cas dels pensionistes actuals, compta 
amb una fórmula de revaloració no favorable als pensio-
nistes, encara que garanteixi el 0,25 % d’increment (els 
anys 2019 i 2020 no s’ha aplicat), i per als treballadors i 
treballadores en actiu s’ha definit un factor de sosteni-
bilitat com a via per afrontar els efectes de l’increment 
de l’esperança de vida, que suposa una reducció de la 
seva pensió inicial, i aquesta reducció és susceptible 
d’increment segons evolucioni l’esperança de vida. Els 
pressupostos generals de l’Estat de l’any 2018 ajornen la 
seva aplicació fins a l’any 2023.

És prioritari derogar la reforma de les pensions del 
2013, retornar la revaloració al model d’actualització de 
les pensions segons l’evolució de l’IPC i derogar l’actual 
factor de sostenibilitat.

Les reformes adoptades sobre la base d’acords polítics 
i socials amplis, que s’han produït en el marc del Pacte 
de Toledo, són les que millor han assegurat l’equilibri 
entre la suficiència i la sostenibilitat de les pensions.

Des de l’any 2011, la Seguretat Social ha tingut dèficit 
entre ingressos i despeses, el qual ha estat provocat 
per la pèrdua de persones cotitzadores. Aquest és un 
reflex fidel de la destrucció d’ocupació, de la baixada 
de salaris, de l’increment del nombre de pensionistes i 
de l’augment de la quantia de la pensió mitjana. Totes 
elles són situacions que han fet necessària l’aportació 
de l’Administració general de l’Estat per pagar les pen-
sions. Rebutgem que es parli de préstec a la Seguretat 
Social, perquè l’Estat està en deute amb aquesta, ja que 
durant dècades s’han efectuat transferències a l’Estat 
del superàvit entre les cotitzacions socials i les pensions 
abonades per equilibrar els comptes públics (es valora 
aquesta transferència en 519.104 milions d’euros).

El sistema de pensions necessita més ingressos, i hi 
ha marge, ja que la despesa en pensions que fa l’Estat 
està per sota de la dels països de la zona euro: el 2019, la 
despesa en pensions d’Espanya va suposar el 10,8 % del 
PIB. Els països de la Unió Europea gasten una mitjana de 
més del 12 % del PIB per pagar les pensions.

El sistema públic de pensions és sostenible i ha de 
garantir unes pensions dignes i suficients. El nostre siste-
ma de pensions s’articula en un model de repartiment 
basat en la solidaritat intergeneracional, intersectorial i 
interterritorial, i amb la garantia del seu caràcter públic. 
Les pensions no són només “una cosa de pensionistes”, 
sinó que importen al conjunt de la societat.

CCOO rebutgem els plantejaments liberals que apos-

ten per una transició des d’un model de pensions públi-
ques i universals cap a un altre de capitalització, on cada 
treballador o treballadora estalviï per a la seva pròpia 
pensió, ja que això és una font de negoci per als fons 
financers i per a les empreses asseguradores.

No hem d’oblidar que la precarietat a la qual es vol 
condemnar el nostre sistema de pensions és direc-
tament proporcional a la insuficiència dels ingressos 
fiscals, a la injustícia de les polítiques socials i a la preca-
rietat del nostre mercat de treball.

  Per exigir pensions suficients i dignes, hem de denun-
ciar la temporalitat i la parcialitat, la bretxa salarial i els 
salaris baixos, que comporten, tots ells, pobresa laboral, 
precarietat i insuficiència d’ingressos per al nostre sistema 
de benestar i pensions baixes durant la vellesa.

La sostenibilitat i la dignitat de les nostres pen-
sions requereixen la suficiència i la dignitat del treball. 
L’ocupació de qualitat és un dret i no un privilegi.

Volem pensions dignes! Aquesta reivindicació ha estat 
una constant els últims quatre anys. I ho continuarem 
dient. Per això reclamem que la quantia de les pensions 
mínimes sigui equiparable al salari mínim interprofes-
sional, i totes les pensions de caràcter assistencial s’han 
d’incrementar. És lamentable que la seva quantia estigui 
pròxima a la pobresa severa.   

EIX 1.2. DEPENDÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

Dependència
L’atenció a les persones en situació de dependència i el 
desenvolupament de l’autonomia personal han estat 
algunes de les reivindicacions fonamentals de CCOO, 
i es van transformar en llei fruit de l’acord sobre l’acció 
protectora de l’atenció a les situacions de dependència 
signat entre el Govern, les patronals i els sindicats CCOO 
i UGT.

El 14 de desembre del 2006, amb el PSOE al Govern 
d’Espanya, va ser publicada en el BOE la Llei 39/2004, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència. 
Aquesta norma legal va representar un avançament 
històric en matèria de drets socials i va ser una gran 
conquesta per al conjunt de la ciutadania i, per a CCOO, 
l’orgull d’haver estat protagonista d’aquesta transforma-
ció social.

Però només arribar al Govern, el 2011, el Partit Popular 
va modificar el calendari inicialment previst i va efectuar 
grans retallades i canvis a pitjor. Es va produir la disminu-
ció de les prestacions econòmiques, es va reduir la pres-
tació mínima garantida per l’Administració general de 
l’Estat, va disminuir el nombre d’hores d’atenció a l’ajuda 
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domiciliària, es va deixar de cotitzar per a la Seguretat 
Social les persones cuidadores familiars, i, mitjançant 
disposicions des de l’any 2013, en els successius pressu-
postos generals de l’Estat, s’ha paralitzat l’aplicació del 
nivell de protecció addicional que pugui establir cada 
comunitat autònoma i els corresponents convenis entre 
l’Administració general de l’Estat i cadascuna de les 
comunitats, etc. 

Amb el canvi de govern a Espanya, des d’abril del 
2019, les persones cuidadores, no professionals, de 
beneficiaris de la llei de dependència, poden subscriure 
un conveni especial amb la Seguretat Social sense haver 
de pagar-se elles mateixes les cotitzacions. Malgrat els 
avançaments o la recuperació d’alguns drets recone-
guts, cal tornar a parlar de la llei de dependència. Per a 
CCOO és prioritari complir la llei, garantir l’atenció i com-
plir el finançament de totes les administracions.

Considerem que l’atenció a la dependència a totes 
les edats ha de ser un dret universal, amb finançament 
públic i a través d’un nou model progressiu de fiscalitat 
justa.

La crisi de la COVID-19 ha demostrat la fragilitat del 
model actual d’atenció a les persones amb dependèn-
cia, fruit de les retallades produïdes des del 2008 en 
sanitat i en dependència i de l’increment de les privatit-
zacions que van fer PP i CiU.

Cal remarcar que l’actual situació de desbordament 
del nostre sistema sanitari i el de l’atenció a la gent gran 
tenen uns responsables històrics i uns que són actuals 
(aquests últims, per haver portat una política continuis-
ta respecte de la situació anterior). D’una banda, per 
no planificar la desprivatització del sector de manera 
gradual i per no planificar la recuperació del dèficit en 
inversió acumulat des del 2010. D’altra banda, perquè 
els diferents serveis d’atenció a les persones grans estan 
molt privatitzats i amb personal mal pagat. CCOO i altres 
col·lectius de gent gran estan denunciant, des de fa 
molts anys, aquesta situació.

Els efectes són catastròfics, amb milers de persones 
mortes a les residències i amb manca de mitjans i de 
recursos per atendre les persones amb dependència, 
la gent gran i les persones amb diversitat funcional. Les 
retallades en el sistema de dependència han tingut con-
seqüències devastadores, però no ho expliquen tot, ja 
que la crisi és més profunda, és la crisi d’un model. Ara fa 
falta un canvi radical en la política de dependència!

La Federació de Pensionistes i Jubilats hem estat par-
ticipant intensament, amb la Secretaria General i amb 
la resta de federacions, coordinats per la Secretaria de 
Polítiques Socials, per poder incidir en els àmbits propis 
del nostre treball. I tenim una proposta sobre el model 
d’atenció a la dependència després de la crisi sanitària 

derivada de la COVID-19, que es resumeix en: “depen-
dència al 100 %, cobertura al 100 %, qualitat al 100 % i 
garantia al 100 %”.

Serveis socials
La població de persones grans serà cada vegada més 
nombrosa, i per això les administracions han de prendre 
consciència dels reptes que suposa el progressiu incre-
ment de l’envelliment de la nostra societat, i aquest sec-
tor de població s’ha de convertir en una de les prioritats 
del model de benestar.

La cura i la salut de les persones grans no ha de ser 
un negoci amb beneficis privats i en el qual els profes-
sionals del sector treballin en condicions precàries. La 
crisi sanitària ha posat en evidència la insuficiència de 
recursos professionals i materials necessaris per prestar 
l’atenció sanitària que es requeria i la falta de respostes 
ràpides. 

Davant aquest escenari és més necessari que mai 
conèixer les necessitats actuals i futures per als diferents 
serveis d’atenció a les persones grans, tenint en compte 
la previsible evolució d’aquest sector de la població: 
places residencials, places als centres de dia, atenció 
domiciliària, teleassistència i places sociosanitàries on es 
prevegi la planificació necessària i els terminis per a la 
seva execució.

Una vegada més, CCOO reivindica la creació de més 
places públiques per part de totes les administracions: 
estatal, autonòmica i municipal. Els pisos tutelats 
podrien ser una opció important. També caldria tenir 
en compte la possibilitat d’impulsar la construcció 
d’habitatges per a persones grans, en grups reduïts que 
comparteixin espais comuns, amb apartaments privats i 
que alhora se’ls garanteixin els serveis sanitaris i els ser-
veis socials.

És urgent establir un programa progressiu de despri-
vatització.

Així doncs:
 · Reclamem que, com a mínim cada dos anys, 

s’actualitzin amb l’IPC de Catalunya els serveis no gra-
tuïts que es recullen a la cartera de serveis socials, el 
preu de referència, el mòdul social i el copagament. 
Mitjançant un estudi realitzat, podem afirmar que 
des del 9 de maig del 2012 fins al 18 de desembre 
del 2019, data de l’última ordre d’actualització, en 
totes les prestacions s’ha reduït el mòdul social (pagat 
per la Generalitat), s’ha incrementat el copagament 
(pagat per la persona usuària) i en la gran majoria de 
prestacions el cost de referència no s’ha actualitzat 
amb l’IPC de Catalunya.

 · Reclamem crear ocupació vinculada a l’atenció a les 
persones i a l’estat del benestar, i potenciar la forma-
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ció dels treballadors i treballadores que dediquen la 
seva activitat a la cura de les persones grans.

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

 · Reclamem el compliment de les ràtios de personal.
 · Reclamem la participació activa de la representació 

legal dels treballadors i treballadores en l’elaboració 
de les ràtios de personal i el compliment de les 
ràtios acordades. Creiem que no han d’estar dictades 
només per l’Administració o per l’Administració i les 
empreses.

 · Reclamem, una vegada més, la coordinació sociosani-
tària i l’establiment de protocols d’actuació que deter-
minin el paper que han de tenir la sanitat pública i 
els serveis socials en l’atenció de les persones grans 
als centres residencials, als centres de dia i als centres 
sociosanitaris.

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

 · Exigim a l’Administració general de l’Estat el compli-
ment del finançament del sistema, segons disposa la 
llei, perquè és inadmissible que els ciutadans i ciuta-
danes hagin d’aportar més al copagament. 

 · Exigim la implicació del conjunt de les administra-
cions públiques en el disseny i l’aplicació de les políti-
ques d’atenció a les persones grans.

EIX 1.3. SALUT I MALALTIES PROFESSIONALS

Salut
Un dels aspectes essencials de l’estat del benestar és 
disposar d’un bon sistema públic de salut. A Espanya 
i a Catalunya tenim un sistema molt per sota del seu 
potencial econòmic, ja que som la cinquena potència 
econòmica a la Unió Europea i l’onzena en despesa 
pública sanitària. Hi estem destinant menys recursos 
econòmics que molts països de la UE-15. Hem de tenir 
present que el sistema sanitari és un potent sector 
econòmic.

Fruit de les polítiques que s’estan desenvolupant, 
i amb l’excusa de la crisi econòmica, a Catalunya i a 
Espanya les polítiques d’austeritat i retallades imposades 
per la majoria absoluta del Govern del PP, amb el suport 
de CiU, el 2011, va significar la reducció del pressupost 
sanitari i va posar en perill la salut de la població per 
aquests quatre aspectes fonamentals: la reducció del 
pressupost, l’increment de les llistes d’espera, un empi-
tjorament de les condicions de treball dels professionals 

sanitaris i l’augment dels concerts amb centres privats, 
essent Catalunya la comunitat autònoma amb més 
traspàs de recursos públics del sistema sanitari al sector 
privat.

Les retallades no s’han distribuït de manera igual: als 
serveis d’atenció primària, als hospitals de propietat i 
gestió pública i als concertats sense ànim de lucre se’ls 
ha retallat, en els últims anys, entre un 16 i un 20 %; els 
concertats qualificats d’utilització pública, però amb 
ànim de lucre, se’ls ha augmentat el concert en un 76,8 
%, aproximadament.

A les persones, com a conseqüència de l’envelliment, 
els apareixen problemes a la vista, l’oïda, bucodentals, 
als peus, etc., i tots ells repercuteixen en la salut en 
general i, en definitiva, en les seves condicions de vida. 
És lamentable que a la cartera dels serveis del nostre sis-
tema sanitari no hi hagi previstes les pròtesis bucals, els 
audiòfons, les ulleres, els serveis de podologia, etc.

La gent gran de CCOO hem reivindicat en diferents 
congressos la necessitat que els centres primaris de salut 
estiguin dotats d’especialistes en gerontologia. Aquesta 
reivindicació és generalitzada en tots els àmbits organit-
zatius de la gent gran. Com dèiem al nostre 10è Congrés 
de Catalunya: “La geriatria ha estat definida com la bran-
ca de la medicina interna que es preocupa dels aspectes 
clínics, preventius, terapèutics i socials de les malalties 
en les persones grans.” 

En aquest període de temps s’ha produït un incre-
ment de la precarietat laboral dels professionals del 
sector, s’han reduït els salaris i s’han empitjorat les con-
dicions de treball com a conseqüència de l’augment de 
les càrregues de treball i la pressió assistencial, fet que 
ha afectat la qualitat i la suficiència del sistema públic 
sanitari. 

Si amb les reduccions dràstiques del pressupost, el 
sistema sanitari no es trenca i manté la qualitat del 
servei és per l’esforç que realitzen el conjunt dels profes-
sionals del sector. Des d’aquesta ponència i des de l’11è 
Congrés de la Federació de Pensionistes i Jubilats els 
manifestem el nostre agraïment públic i el nostre suport 
a les seves reivindicacions. 

Tots els canvis s’han efectuat sense consultar res amb 
les treballadores i treballadors del sector. Considerem 
que pretenen, a mitjà termini, privatitzar la gestió del 
màxim nombre de centres i serveis, reduint al mínim la 
sanitat pública. 

La salut, com és evident, no depèn només de com 
s’organitza el sistema sanitari, sinó també d’altres factors 
com l’alimentació, l’habitatge, el treball, la pol·lució, etc., 
com posa de manifest l’Organització Mundial de la Salut. 

En funció d’aquestes premisses, la gent gran de CCOO 
de Catalunya reclamem: 
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 · Recuperar el pressupost que s’hi destinava l’any 2010. 
 · Incrementar el pressupost destinat a salut de manera 

gradual, fins que sigui equiparable a la mitjana dels 
països de la UE-15. 

 · Abolir el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sis-
tema nacional de salut i millorar la qualitat i la segu-
retat de les seves prestacions, i abolir també totes les 
normes legals que han representat un retrocés per al 
sistema sanitari públic.

I a més:
 · Exigir al Govern de la Generalitat la reducció progres-

siva, fins a l’eliminació de les llistes d’espera.
 · Proposar a la Plataforma Unitària de Catalunya en 

Defensa dels Drets de les Persones Grans, de la qual 
forma part CCOO, posar en marxa una campanya 
per demanar al Govern de la Generalitat un calen-
dari de reducció i eliminació de les llistes d’espera 
d’operacions quirúrgiques, visites als especialistes i 
proves diagnòstiques.

 · A les persones grans —una àmplia majoria d’elles 
estan afectades per les llistes d’espera—, aquesta 
situació els suposa sofriment i pèrdua de qualitat 
de vida dels anys que els queden. Considerem prio-
ritàries aquestes actuacions, i l’Administració de la 
Generalitat hi ha de dedicar els recursos necessaris 
amb un finançament extraordinari.

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

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

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

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

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

 · Incrementar les places sociosanitàries per evitar trans-
ferir a les famílies més responsabilitat de cura de les 
persones amb malalties cròniques avançades. 

 · Recuperar el control públic del preu dels medica-
ments destinats a patologies menors. 

 · No discriminar en l’aplicació de les tècniques moder-
nes sanitàries per raons d’edat. 

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

Malalties professionals
Per a les persones jubilades i pensionistes la salut labo-
ral es restringeix a les seqüeles heretades el llarg de la 
nostra vida laboral. Les condicions de vida i les condi-
cions laborals són dos factors que afecten la nostra salut 
abans i després de jubilat.

Cada vegada és més freqüent que les persones treba-
lladores prolonguin la seva activitat laboral a causa de 
l’increment de l’edat oficial de jubilació o la necessitat 
de cotitzar més per falta d’anys. Això té conseqüències 
negatives sobre la seva salut, fent-los més vulnerables a 
diferents malalties, unes produïdes pel desgast biològic 
versus l’edat i altres d’origen professional.

Hi ha moltes malalties no reconegudes lligades a les 
condicions de treball, produïdes per agents químics, 
físics, biològics, càrregues de treball manual o men-
tal... Aquestes poden ser tolerables o no durant la vida 
activa, però poden emergir amb l’envelliment. Entre 
d’altres, podem citar: hipertensió, artritis, reumatisme, 
mal d’esquena crònic, varius a les cames, limitacions 
sensorials, pèrdua de l’oïda o de la vista, càncers, lesions 
músculoesquelètiques, Parkinson, etc.

D’entre les causes que hem mencionat abans, i que 
poden provocar malalties molt greus, sens dubte les 
produïdes per la inhalació de fibres d’amiant són unes 
de les més letals. De fet l’amiant causa més de dos mil 
morts l’any a l’Estat espanyol, xifra que algunes fonts ele-
ven considerablement. I encara algunes veus expertes 
diuen que no s’ha assolit el pic de major mortaldat cau-
sat per aquest material, que es va fer servir bastament 
en els sectors de la construcció i la indústria. Segons 
la UE, aquest punt àlgid de defuncions causades per 
l’amiant arribarà l’any 2023, a causa del fet que les pato-
logies provocades per la inhalació de fibres d’amiant 
triguen a desenvolupar-se entre vint i quaranta anys. 

Ja han passat divuit anys des de la prohibició de 
l’amiant a l’Estat espanyol per ordre de les autoritats 
europees. Però aquest material no ha desaparegut, ni 
del nostre entorn ni dels pulmons de les persones que 
van estar-hi exposades, ja fos al seu lloc de treball o a 
casa seva, com a conseqüència de conviure amb per-
sones que treballaven en contacte amb aquest material 
o pel simple fet de viure o treballar a les proximitats de 
les fàbriques on es feia servir. A Catalunya hi ha víctimes 
dels tres tipus i la seva situació judicial canvia totalment.

Així doncs, hem de continuar treballant perquè totes 
les malalties que es produeixen com a conseqüència 
de la nostra activitat laboral siguin catalogades com a 
malaltia professional. 

Cal recordar que “deixar-se la salut en el treball no va 
inclòs en el salari”
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EIX 1.4. QUALITAT DE VIDA
La lluita de la humanitat, des dels inicis de la seva exis-
tència, ha estat viure més anys i en les millors condicions 
possibles.

Un dels períodes més importants va ser el pas del 
paleolític al neolític. Una societat humana que va passar 
de practicar la caça i la recol·lecció per a la seva existèn-
cia, a la pràctica de l’agricultura i la ramaderia. Tots se’n 
van beneficiar, especialment els més grans, que es van 
estalviar grans caminades i inseguretats pel seu estil de 
vida nòmada.

Aquestes societats van poder protegir i cuidar millor la 
seva gent gran.

En els nostres dies vivim un període extraordina-
ri per als éssers humans. En unes poques dècades 
estem aconseguint augmentar, de manera notable, 
la nostra esperança de vida. L’alimentació, les condi-
cions de treball, la medicina i la farmacologia ho han 
fet possible.

A Catalunya, com a la resta d’Espanya, un nen que 
neix avui té una esperança de vida, amb les condicions 
actuals, de vuitanta-un anys. Si és nena, és de vuitanta-
sis anys, sent la mitjana de 83,6 anys. A la Unió Europea, 
l’esperança de vida és de vuitanta-dos anys (2017).

Aquestes dades generals cal corregir-les, perquè les 
condicions de la vida laboral viscuda i la desigualtat 
socioeconòmica influeixen en l’esperança de vida, la 
salut i el benestar de les persones. S’ha comprovat a 
Barcelona una diferència de fins a 6 anys segons el barri.

Cal fer notar que la baixa natalitat, com a conseqüèn-
cia de les escasses i insuficients polítiques d’ajuda a la 
maternitat, són un fet preocupant que cal resoldre.

No podem admetre, i hem de combatre, la ideologia 
neoliberal que difon, d’una manera molt agressiva, que 
viure més anys és un problema per a tota la societat.

La nostra societat genera prou riquesa i recursos per 
cobrir bastament les necessitats de la gent gran i garan-
tir un envelliment digne. Els quinze països més desenvo-
lupats de la Unió Europea dediquen a polítiques socials 
un 3 % més que Espanya, és a dir, uns trenta mil milions 
d’euros més a l’any. La qualitat de vida de la gent gran 
d’avui ens afecta i ens afectarà a totes i a tots, directa-
ment o indirectament.

Viure els darrers anys de la nostra vida sense perdre 
poder adquisitiu i mantenir i millorar la sanitat i els ser-
veis socials no és un caprici, sinó que és un dret fona-
mental. Volem mantenir-nos independents i autònoms 
el màxim de temps possible a fi de participar plenament 
en la societat.

Volem ser actors actius en els problemes i en les 
solucions de tots. Quan finalitzem la nostra vida laboral, 
passem a un segon pla i restem invisibles. No s’aprofita 

l’experiència ni el treball d’unes generacions que hem 
protagonitzat grans canvis socials, econòmics i polítics 
al nostre país. El conjunt de la nostra societat perd molt 
no aprofitant la nostra experiència. El mateix va passar 
durant segles, que, en marginar les dones de la forma-
ció, els estudis, la universitat i els llocs directius, es va 
deixar perdre el 50 % de la intel·ligència humana.  

La gent de més de seixanta-cinc anys som avui el 19 
% de la població catalana. Per al 2040, les projeccions 
estableixen que serem el 26,5 %.

Si no resolem els greus problemes que té la societat 
catalana i l’espanyola en afrontar el seu envelliment ho 
passarem malament totes i tots.

Les persones de més de seixanta-cinc anys som 
també el 25 % del cens electoral i la franja d’edat que 
més votem a totes les eleccions. Caldrà recordar-ho a 
totes les formacions polítiques perquè defensin les nos-
tres reivindicacions.

Les mobilitzacions al carrer han estat determinants per 
recuperar el poder adquisitiu de les nostres pensions.

Tenim dos instruments fonamentals per fer-nos sentir: 
el vot i el carrer. El carrer i el vot. Si sabem combinar-los 
serem imparables.

EIX 1.5. CULTURA I FORMACIÓ
La cultura, a més de ser un dret universal, també és un 
instrument (juntament amb altres) que ens ha d’ajudar a 
desenvolupar una mirada crítica davant les desigualtats 
socials basada en la transmissió d’aquells valors clau per 
a la construcció d’un món més just i equitatiu.

Quan es fa referència a la cultura, sovint es fa des d’un 
concepte de cultura abstracte, amb representacions 
comunes a totes les societats i a tots els grups socials 
(no situada en el context ni en el temps), però la cultura 
no és abstracta, la cultura respon al pensament i a la 
manera de fer dels pobles i de les societats, i cada grup 
social té les seves pròpies expressions culturals. Parlar 
de cultura és parlar d’identitats, de com ens definim i de 
com ens relacionem amb els altres. 

Per a la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
de Catalunya, la qualitat de vida dels seus afiliats i afilia-
des no només comporta lluitar pels drets i pel benestar 
en els àmbits sanitaris i socials; pel manteniment del 
nostre poder adquisitiu, vinculat a les quanties de les 
pensions; pels copagaments sanitaris, i per les retallades 
de la llei de dependència, entre d’altres, sinó també per 
la realització d’activitats culturals, des de la vessant social 
i sindical, a través de diferents eines de suport (literatura, 
cinema, museus, excursions, concerts…) així com la nos-
tra participació en altres activitats afins als nostres objec-
tius des de la participació ciutadana. A partir de la diver-
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sitat i dels interessos de la nostra afiliació, les activitats 
culturals s’articularan a través dels següents recursos:
 · Museístics amb continguts històrics i socials. Creiem 

que els museus tenen un paper rellevant en la recu-
peració i la transmissió de la cultura a través de la 
memòria col·lectiva dels pobles i de les transforma-
cions socials, a través de les històries que mostren a 
les persones que els visiten.   

 · Socioculturals des de diferents àmbits. Projecció de 
documentals i pel·lícules, mitjançant el model de cin-
efòrum, xerrades vinculades a les temàtiques socials, 
culturals, polítiques, etc., que ens envolten o que for-
men part de la nostra memòria col·lectiva.

 · Itineraris urbanístics. Des de diferents perspectives: 
de gènere, històrica, literària, laboral, màgica, misterio-
sa, negra i criminal, arquitectònica… 

 · Memorial democràtic. Aquestes activitats es plan-
tejaran de forma conjunta amb la Fundació Cipriano 
García i altres entitats memorístiques. 

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

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

 · Tècniques i habilitats per un envelliment actiu en 
l’àmbit intel·lectual i físic.

EIX 1.6. ELS DRETS DE LES DONES
La globalització, en la seva versió econòmica i neoliberal, 
és un procés que està fent cada cop més gran la bretxa 
que divideix els rics dels pobres i que està portant al 
límit la lògica del benefici per damunt de qualsevol pro-
jecte ètic i polític de desenvolupament humà. 

En aquest context, les dones no es troben a la part 
guanyadora perquè la seva incorporació al mercat labo-
ral es realitza en un terreny marcat per les desigualtats 
de caire estructural, sent els seus trets més visibles la 
segregació ocupacional, de la qual podem parlar de dos 
tipus: a) l’horitzontal (les dones es concentren en els 
serveis a les persones i en la indústria intensiva amb mà 
d’obra) i b) la vertical (el famós sostre de vidre i l’oblidat 
terra enganxifós). A més, aquestes desigualtats també 
s’expressen mitjançant l’existència de les discriminacions 
laborals indirectes (la mediàtica bretxa salarial i l’ocult 
assetjament sexual). Unes desigualtats que no desapa-
reixen, sinó que es transformen.

També les dones presenten el major percentatge 
de treball a temps parcial i de treball del tercer sector 
(treball precari i de baixa remuneració). En un context 
de crisi, la destrucció de llocs de treball afecta més 

les dones que els homes, sobretot si es té en compte 
que les dones tenen més dificultats que els homes per 
reincorporar-se al mercat de treball i, en conseqüència, 
és prioritari que, en les diferents mesures de protecció 
social que es posin en marxa, s’incorpori la perspectiva 
de gènere si es vol reduir la bretxa de les desigualtats.

Per altra banda, la incorporació de la dona al mercat 
laboral no està acompanyada d’un repartiment de les 
tasques domèstiques, que són unes tasques invisibles, 
ocultades o menyspreades que gairebé ningú no vol 
fer. Aquesta distribució de la feina domèstica basada 
en la divisió de gènere carrega sobre les dones la res-
ponsabilitat de l’organització de la casa i de la cura dels 
seus membres, i es configura així un model de doble 
presència (i triple si a més s’assumeixen altres responsa-
bilitats polítiques o sindicals), que dificulta la participació 
activa de les dones en altres àmbits de l’activitat pública 
i les deixa sense capacitat de decidir els seus temps de 
dedicació a altres activitats, a causa del fet que no s’ha 
produït un canvi de mentalitat en el repartiment dels 
treballs domèstics.

L’aportació de les dones grans a l’atenció familiar és 
molt elevada, tant d’aquelles que han estat mestresses 
de casa com de les que han realitzat treballs remunerats 
fora de la llar. És en les cures on la dona té un paper pro-
tagonista que no disminueix amb l’edat, fins i tot s’estén 
a la cura de les netes i nets, dels pares... 

També és una dada interessant la que ens indica que 
a partir dels seixanta-cinc anys cada cop es mantenen 
més les dones treballadores en el mercat laboral. La 
justificació possible pot trobar-se en les dificultats que 
tenen les dones per assolir el dret a les prestacions de 
jubilació. Per una banda, la incorporació més tardana de 
la dona al mercat laboral, que en molts casos ha estat 
interrompuda o ajornada per la criança de les seves 
filles i fills, endarrereix la jubilació per poder consolidar 
la prestació total o fins i tot assolir el dret a percebre la 
pensió de jubilació. Un altre factor que té també una 
influència negativa per assolir les prestacions de jubi-
lació és la major precarietat de l’ocupació femenina, 
amb contractes temporals i períodes d’atur, i el treball 
a temps parcial majoritàriament utilitzat per les dones 
amb carregues familiars.

Així mateix, cal tenir en compte la violència de gènere 
envers les dones grans, poc estudiada i, en conseqüèn-
cia, invisibilitzada.

Els darrers estudis publicats sobre violència contra 
les dones evidencien que les dones més grans de 
seixanta-cinc anys pateixen o han patit diferents formes 
de violència, com són: de control, verbal, emocional, 
econòmica, física… I aquesta, portada a les últimes con-
seqüències, és l’assassinat de la dona.
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Les dificultats que presenten les dones grans per 
defensar-se, per sol·licitar ajuda o per conèixer els seus 
drets les fan ser un grup especialment vulnerable. A 
més, tenen més problemes per reconèixer les situacions 
de maltractament, ja que les tenen incorporades com 
a model de relació o perquè admetre l’abús dins de la 
pròpia llar els resulta molt dolorós. A això s’hi suma la 
manca de recursos específics per abordar la problemàti-
ca específica de les dones grans i els recursos existents 
poden no ser apropiats per a elles.

BLOC 2. MILLORES ORGANITZATIVES A LA FEDERACIÓ 
DE PENSIONISTES I JUBILATS

EIX 2.1. DESENVOLUPAMENT I ENFORTIMENT DE LA 
FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DINS DE LA CS 
DE LA CONC
La col·laboració entre les estructures federatives i terri-
torials de CCOO sempre ha tingut un sentit estratègic, 
però avui es fa més imprescindible per aconseguir els 
nostres objectius i enfortir la nostra organització. 

Una vegada aprovada en l’11è Congrés Confederal, 
tenim la resolució organitzativa, en la qual l’aplicació i el 
seguiment de la doble adscripció recau en la Federació 
de Pensionistes i Jubilats, en coordinació amb les federa-
cions de ram, de forma ineludible.

Durant el mandat, hem avançat en la coordinació 
entre federacions, amb la col·laboració de la Secretaria 
d’Organització de la CONC, i en l’actualitat tenim refe-
rents a totes les federacions de ram, cosa que ens per-
met una millor forma de col·laboració, i més eficaç, per 
no perdre afiliació per jubilació o pel fet de rebre una 
pensió, atenent la idiosincràsia de cada organització.

Es tracta, a partir del 12è Congrés, una vegada es con-
solidin els referents de les federacions, d’elaborar el pla 
de treball específic per assegurar el manteniment i la 
fidelització de l’afiliació.

És necessari establir una relació més estreta i esta-
ble entre les federacions de ram i la Federació de 
Pensionistes i Jubilats.

En primer lloc, cal revisar i actualitzar les llistes 
d’afiliació que poden formar part del grup de les perso-
nes jubilades.

Cal perseverar en l’actualització de les persones jubi-
lades anticipadament, i dels pensionistes per invalidesa, 
igual com amb el traspàs automàtic que realitza el nos-
tre programa de base de dades en complir els seixanta-
cinc anys.

Seria necessari enviar una carta a aquelles persones 
que es jubilaran. Aquesta carta estaria signada pel secre-
tari o secretària general de Pensionistes i Jubilats i pel 

secretari o secretària general de la federació d’actius 
corresponent, animant-los a seguir a CCOO, i explicant-
los la carta de serveis de què disposaran i la importància 
de seguir lluitant per no perdre tots aquells drets con-
querits i per guanyar-ne de nous.

Aquesta coordinació ens permetria poder mantenir 
reunions amb les seccions sindicals de CCOO de les 
grans empreses i amb els sectors a les seves assemblees.

A les empreses on CCOO té una àmplia afiliació, s’han 
de crear agrupacions d’empresa específiques de pensio-
nistes i jubilats, en què cal nomenar un o una respon-
sable d’aquesta agrupació, els quals, i en col·laboració 
amb la secció sindical, s’han d’ocupar de fer un treball de 
seguiment continu de les persones que s’han de jubilar 
o pensionar, tenint especial cura amb l’afiliació que té 
una quota que es descompta per nòmina, per canviar-
la, en aquest cas, a descompte bancari. Així és més fàcil 
mantenir l’afiliació quan s’arriba a aquesta nova situació.

Totes les activitats, xerrades i accions que s’organitzin 
han d’estar coordinades amb les federacions d’actius. 
S’han de detallar els serveis que tenim com a Federació 
de Pensionistes i Jubilats per animar-los a continuar a 
CCOO una vegada accedeixin a la situació de pensionis-
tes i de persones jubilades.

Les persones prejubilades han de seguir a la seva 
federació d’actius fins a l’edat de jubilació.

Les federacions d’actius han de facilitar l’organització 
d’aquest col·lectiu a la Federació de Pensionistes i 
Jubilats, i per això els han d’incloure en les ofertes i les 
convocatòries que es realitzin, a fi que estiguin més pro-
pers al sindicat i se’n sentin part. D’aquesta manera es 
facilita que segueixin a CCOO.

Les relacions entre les unions intercomarcals i la 
Federació de Pensionistes i Jubilats s’han de reforçar. Les 
unions, igual que les federacions, han de tenir un refe-
rent que es coordini amb la Federació de Pensionistes i 
Jubilats.

La col·laboració i la participació de l’afiliació de 
Pensionistes i Jubilats ha de ser permanent i ha de par-
ticipar en totes les activitats i les accions que organitzi 
la unió intercomarcal i també, recíprocament, la unió 
intercomarcal ha de formar part de totes les xerrades 
i activitats que es realitzin per part de la Federació de 
Pensionistes i Jubilats, com són les assemblees i els actes 
d’homenatge a l’afiliació.

Totes aquestes activitats s’han de fer gestionant-les de 
manera coordinada.

EIX 2.2. ORGANITZACIÓ I COMUNICACIÓ
Per avançar organitzativament, hem de tenir present la 
nostra realitat en l’àmbit federatiu.
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Per poder treballar en millors condicions, hem de 
tenir unes estructures fortes i uns equips preparats 
per donar resposta a les nostres necessitats.

És important fer plans específics al voltant 
d’aquestes línies d’actuació:
 · Informativa, en tots els àmbits (tant extern com 

intern).
 · Formació en diferents temàtiques adreçada a les 

companyes i companys amb responsabilitats fede-
ratives.

 · Una bona estratègia de comunicació amb la fina-
litat d’augmentar i consolidar la participació de 
l’afiliació.

La direcció federativa ha de poder preveure i donar 
resposta a les necessitats plantejades per la nostra 
afiliació a través de les mobilitzacions al carrer i les 
negociacions amb les administracions.

Ens hem de dotar d’òrgans de direcció forts i que 
siguin un referent per al conjunt de la ciutadania.

La direcció federativa ha d’assegurar:
 · El debat intern.
 · La participació de tots els companys i companyes, 

facilitant la conciliació de la vida personal i la fami-
liar.

 · La necessitat de coordinar les nostres respostes 
perquè siguin unitàries, eficients i donin continuïtat 
a l’organització.

 · Hem de ser un referent per a la gent gran i per a la 
societat en general, i la relació amb els mitjans de 
comunicació ha de ser especialment important.

 · Tenint en compte la mancança de mitjans econò-
mics i humans, hem de facilitar la confederalitat 
amb la resta d’organitzacions del sindicat i hem de 
potenciar la participació directa de la nostra afilia-
ció dins del que estableixen els nostres estatuts, 
mantenint les trobades periòdiques. 

La reactivació i la consolidació de la pàgina web de 
la federació és una prioritat federativa, com a bon ins-
trument per donar a conèixer la nostra pròpia posició 
en les qüestions que ens afecten.

La relació amb les xarxes socials és important, per-
què són també instruments no sols d’informació, sinó, 
al mateix temps, i cada vegada més, de clarificació, 
de restabliment de la veritat i de denúncia i combat 
contra les notícies falses —fake news—. En aquest 
entorn, l’afiliació pot tenir un paper important en el 
desmentiment d’aquestes notícies falses i no sols les 
que concerneixen al nostre àmbit. Moltes persones 
grans utilitzen els ordinadors, els mòbils o les tauletes 
per al seu entreteniment, hi cerquen informació i, per 
tant, poden ser molt útils per a aquesta tasca. 

EIX 2.3. AFILIACIÓ

Fidelització, permanència, seguiment i recuperació
És primordial fer un seguiment de les dades que es 
tenen a les fitxes (adreces, telèfons, correus electrònics, 
etc.). És la manera que tenim per posar-nos en contacte 
amb els afiliats i afiliades perquè puguin tenir la informa-
ció actualitzada. Quan s’està en actiu, reps informació a 
l’empresa a través de la representació sindical.
(ET JUBILES DEL TEU LLOC DE TREBALL PERÒ NO DE 
L’ACTIVITAT SINDICAL - ETS IMPRESCINDIBLE!)

La Federació de Pensionistes i Jubilats a penes té altes 
que no provinguin de les altres federacions per la doble 
afiliació, i s’ha d’aconseguir que quan un afiliat o afiliada 
rebi la pensió automàticament passi també a la federa-
ció. Així tindrà també la informació i el canvi de quota. I 
no cal esperar que compleixi els seixanta-cinc anys. I si, 
a més, a la seva fitxa consta que és delegat o delegada 
també interessa que passi. 

Les persones afiliades que estan pagant per nòmina a 
l’empresa però que el comitè no ha tingut la precaució 
de passar la nòmina pel banc es perden.

Cal realitzar reunions periòdiques amb les persones 
responsables de les federacions perquè informin de les 
activitats que s’hi realitzen i perquè els companys i com-
panyes no es resisteixin a passar a ser pensionistes (ells 
saben quan ho són).

Després de 6 anys d’aplicació del sistema de la doble 
afiliació a Catalunya, caldrà fer una valoració  per a 
comprovar si els objectius s’han assolit. D’entre altres els 
dos objectius més rellevants eren: 1) Seguir comptant 
amb la seva experiència sindical, i 2) mantenir  la seva 
col·laboració en les seves respectives federacions.

EIX 2.4. INTERNACIONAL

El Parlament Europeu pot fer de la UE un lloc millor 
o soscavar la cooperació europea construïda al llarg 
de molts anys 
La darrera crisi ha deixat cicatrius profundes en la classe 
treballadora. Els salaris de moltes persones valen avui 
menys que fa una dècada. S’han retallat els serveis 
públics i s’han reduït els drets de les persones. La lenta 
recuperació econòmica i la disminució de l’atur encara 
no han beneficiat molts treballadors i treballadores.

La Confederació Europea de Sindicats (CES), amb al 
voltant de quaranta-cinc milions de treballadors i tre-
balladores en noranta sindicats de trenta-vuit països, 
creu que és possible una Europa més justa, basada en 
la democràcia, la justícia social i els treballs dignes, amb 
una transició socialment justa i equitativa cap a una 
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economia digital i amb una economia amb baixes emis-
sions de carboni. Aquesta hauria de ser la base d’un nou 
contracte social per a Europa. 

La situació a la UE no ha millorat per a la franja de per-
sones de més edat, en particular per als jubilats i jubila-
des i les persones pensionistes, els quals proporcionen 
una contribució valuosa a l’economia i a la vida social, 
cívica i cultural.

Durant els últims anys, la FERPA (Federació Europea de 
Jubilats i Gent Gran) ha confirmat la seva vocació de ser 
una organització sindical i no la d’una associació de per-
sones jubilades. És per això que es va inscriure a totes les 
accions col·lectives i a totes les protestes en marxa, tant 
a la CES com als diferents àmbits d’accions plantejades.

La lluita del benestar com el motor del desenvolu-
pament, la recerca, la innovació i l’ocupació de qua-
litat també estan exigint sistemes fiscals més justos. 
La Comissió Europea ha de prendre mesures contra 
totes les formes de frau fiscal, la qual cosa implica, en 
primer lloc, tenir una visió clara de la situació. Per tant, 
la Comissió Europea ha d’imposar objectius als estats 
membres i prendre mesures contra els que no aconse-
gueixin aquests objectius en els controls pressupostaris 
anuals. D’aquesta manera l’evasió d’impostos pot ser 
abordada dins de la UE. 

La fiscalitat justa a la Unió Europea proporcionarà 
els mitjans per invertir en reformes socials europees. El 
finançament de l’“estat social” per mitjà dels impostos i 
contribucions és una necessitat. És una qüestió de soli-
daritat nacional. Per a la FERPA i la CES, és un objectiu 
comú canviar de rumb i donar prioritat a la dimensió 
social.

BLOC 3. PROPOSTES DE MILLORA 

PLA D’ACCIÓ
És necessari establir un pla concret i específic que con-
creti i prioritzi els objectius definits en els punts ante-
riors.  El Pla d’Acció ha de revisar, superar la inèrcia en les 
formes de lluita, organitzar, comunicar i dirigir.

3.1. OBJECTIUS GENERALS
La Federació de Pensionistes i Jubilats treballa execu-
tant el projecte de sindicalisme confederal de la CS de 
la CONC i de la CS de CCOO, i la duen a terme els seus 
quadres sindicals.

Aquests quadres són coneixedors de les polítiques i de 
les problemàtiques concretes del nostre sector de població, 
i la seva tasca se centra a dissenyar una acció unitària a tots 
els territoris, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat.

La Federació coordina els serveis a l’afiliació i desen-
volupa l’acció sindical a les institucions, la concertació 

social als territoris i les aliances amb organitzacions i 
amb moviments socials i polítics del territori.
 · Seguir creixent per guanyar espais de decisió, per 

articular noves propostes i per defensar els interessos 
i els drets dels que representem.

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

 · Fer la nostra federació més útil per millorar les condi-
cions de vida de les persones pensionistes i jubilades.

 · Consolidar el nostre espai en el conjunt de 
Comissions Obreres de Catalunya.

3.2. ACCIONS EN RELACIÓ ALS DRETS DE CIUTADANIA

 · Generar i intensificar les nostres accions en defensa 
dels nostres interessos, com a perceptors de serveis, 
mantenint i defensant els nostres drets i exigint 
l’acompliment de tots ells.
-  Cal intensificar les accions informatives i reivindicati-

ves en cadascun dels àmbits.
-  Continuar amb les mobilitzacions al carrer per 

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

 · Cal reforçar la transversalitat externa. La situació 
d’atomització de moviments i plataformes ciutadanes 
vinculades als mateixos àmbits reivindicatius ens porta 
a haver d’estructurar-nos a escala local per poder parti-
cipar i enfortir aquests moviments, sempre que els seus 
manifestos i plantejaments siguin coincidents i que 
aquests moviments no siguin excloents de la nostra 
representativitat legítima. Tots aquests nuclis, com a 
mínim, s’haurien de constituir a totes les localitats on 
disposem de local de CCOO i han d’estar coordinats 
amb la unió territorial i la Federació de Pensionistes i 
Jubilats. Per aconseguir aquest objectiu és necessari 
organitzar la nostra gent en l’àmbit municipal, creant 
grups de treball locals, coordinats a escala comarcal, 
que puguin ser presents per plantejar i aportar les nos-
tres propostes. Aquest és un element clau per difondre 
les nostres posicions i propostes, tenint en compte la 
realitat actual de moviments i plataformes. 
Un altre tipus de relació seria la de la unitat d’acció 
amb la UGT, sempre que sigui possible. També hau-
rem de respectar, encara que no compartir, posicions 
excloents de certes organitzacions contràries al sindi-
calisme de classe organitzat. 

 · És necessari difondre les nostres propostes i idees a 
les institucions. La Federació ha de ser present en tots 
els àmbits institucionals. 
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-  Hem de participar en el Consell de la Gent Gran de la 
Generalitat de Catalunya, com a membres de ple dret.

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

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

 · Disposar d’informació actualitzada de la situació en 
què es troben els CAP en relació amb les necessi-
tats de la gent gran (dels recursos, tant tècnics com 
humans) per tal de poder presentar les nostres pro-
postes de millora als diferents estaments als quals 
tenim representació i com a eina de mobilització.

 · Dissenyar un programa d’intervenció de detecció, 
informació, conscienciació, assessorament i acom-
panyament jurídic, si es dona el cas, aplicable a altres 
malalties d’origen laboral.

 · Continuar treballant amb els nostres homòlegs euro-
peus pels drets universals de la ciutadania en l’àmbit 
transfronterer en la construcció d’una Europa més 
solidària i més justa.

 · Incrementar les campanyes divulgatives, tant dels 
drets que tenim com dels que volem reivindicar, 
en tots els àmbits en els quals participa o acudeix 
gent gran.

3.3. ACCIONS EN RELACIÓ A LA MILLORA ORGANITZATIVA

La Federació de Jubilats i Pensionistes de CCOO té una 
tasca important per davant. Hem de seguir creixent 
per guanyar espais de decisió, per articular noves pro-
postes i per defensar els interessos i els drets dels qui 
representem. Hem de ser una organització àgil i amb 
respostes.

La Federació de Pensionistes i Jubilats ha de ser un 
referent no només per a les nostres afiliades i afiliats, 
sinó per al conjunt de l’organització.
 · Per poder desenvolupar els compromisos adquirits 

a les ponències, és necessari dotar-nos d’uns òrgans 
de direcció potents i eficaços. Estructurar-nos de 
manera idèntica que la resta d’organitzacions confe-
derals ens situarà en millors condicions. Hem de tenir 
una comissió executiva composta per les secretaries 
essencials, que ha de treballar amb l’objectiu de dur 
a terme les propostes, prioritzant i trobant les opor-
tunitats per donar-los compliment. Hem de disposar 
d’un comitè federal que ens permeti coordinar els 

territoris i d’un consell de la federació que ens doti de 
criteris i propostes per mantenir vius els objectius de 
les ponències i per prendre les decisions adients per 
millorar-les i actualitzar-les.

 · Cal reforçar la participació interna a CCOO. Hem de 
treballar allà on encara no tenim coordinació amb 
tots els rams i les unions per reforçar l’objectiu d’un 
sindicalisme confederal i el nostre compromís socio-
polític. Tothom ha d’entendre el paper de la Federació 
de Pensionistes i Jubilats i la idoneïtat de la seva 
col·laboració en els àmbits organitzats, federatius, 
territorials i a les secretaries de la CS de la CONC. 

 · Elaborar un pla de treball per aconseguir més partici-
pació de les dones jubilades en les dinàmiques fede-
ratives, per a la qual cosa, caldrà
-  Coordinació amb la resta de secretaries de Dones de 

la CONC.
-  Un bon programa de sensibilització per animar a 

participar. 
-  Contacte personalitzat.
-  Assessorament en aquelles temàtiques que afectin 

les dones jubilades.
 · Constituir una comissió de treball que elabori un 

mapa dels punts forts i febles de la nostra federació 
per poder millorar la nostra tasca sindical.

 · Avaluar anualment la proposta cultural programa-
da per poder identificar els punts forts i febles i per 
poder introduir propostes de millora.

 · Posar en marxa programes de formació en les tecno-
logies de la informació com una eina imprescindible 
per avançar en la igualtat d’oportunitats en un món 
globalitzat.

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

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

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

 · Dissenyar campanyes de conscienciació, per informar 
de la importància de continuar lluitant pels nostres 
drets. 

 · Mantenir actualitzada la base de dades de la nostra 
afiliació.

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

 · Consolidar i potenciar el Twitter com a instrument 
mediàtic propi per divulgar els posicionaments i els 
assoliments sindicals de la federació, de la CONC i de 
les lluites sindicals, socials, polítiques, culturals… 
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C
COO valora l’aprovació, en la Comissió parlamen-
tària del Pacte de Toledo, de les primeres reco-
manacions, amb un ampli consens. Després de 

10 anys, aquestes recomanacions han d’anar seguides 
d’un procés, pilotat pel Govern, amb els interlocutors 
socials, per a aconseguir un acord i tornar a restablir les 
condicions del nostre Sistema de pensions, l’equilibri 
financer d’aquest, superar la reforma de 2013, i garan-
tir el poder adquisitiu de les pensions i la suficiència 
financera del sistema.

Carlos Bravo defensa un sistema de jubilació gradual 
i flexible, tant per a anticipar-la com per a retardar-la, 
i rebutja que s’actuï sobre l’edat ordinària de jubilació 
de manera indiscriminada. Hi ha molt de marge de 
millora en els incentius per a la jubilació demorada, 
reconeix, al mateix temps que rebat la idea que les 
pensions espanyoles són molt generoses. Una taxa 
de substitució del 60% a Alemanya proporciona una 
pensió més elevada que la que s’aconsegueix amb la 
taxa del 72%-73% espanyola. La intenció del Govern 
d’eliminar avantatges fiscals als plans de pensions indi-
viduals li sembla raonable (són regressius i prevalen a 
les rendes més altes) i, en canvi, potenciar o concentrar 
els incentius en els sistemes d’ocupació té tot el sentit.

Les recomanacions del Pacte de Toledo són impor-
tants perquè marquen el full de ruta sobre el conjunt 
del sistema. Però, amb independència d’això, cal 
començar a fer coses de manera urgent. De cara al 
projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 
de 2021, s’ha de garantir el manteniment del poder 
adquisitiu de les pensions, en funció de l’evolució de 
l’IPC; i abordar una correcció completa de la reforma 

de 2013. Dues altres  mesures imprescindibles són ini-
ciar el reequilibri financer, deixant d’imputar a la caixa 
de la SS despeses impròpies (el ministre Escrivá les 
ha xifrat en 23.000 milions), i que la pràctica habitual 
sigui que les aportacions de l’Estat a la Seguretat Social 
(quan aquesta té una necessitat extraordinària de fons) 
s’articulin via transferències, i no mitjançant préstecs.

Cal transmetre confiança i acabar amb aquesta cam-
panya permanent de desprestigi o de temor sobre el 
Sistema de pensions: actuar amb consens i reformes, 
amb reequilibri financer del sistema. I seria bo que la 
Seguretat Social publiqués periòdicament un informe 
oficial, per evitar aquests altres informes esbiaixats 
que contínuament es van publicant, dels quals es fan 
ressò molts mitjans de comunicació i molts opinadors 
de manera molt acrítica, que no es corresponen amb 
l’experiència que la Seguretat Social presenta. Les pen-
sions són sostenibles i ho han de continuar sent.

Tothom ha de cotitzar pels seus ingressos reals. Això 
avui és una excepció per a més de 5 milions de perso-
nes, on es compten 3,2 milions d’autònoms que trien 
lliurement la base per la qual cotitzen, 1,2 milions de 
persones que cotitzen per la base màxima però guan-
yen salaris més elevats (contribueixen menys del que 
deurien i també cobren una pensió inferior a la que els 
correspondria) i 700.000 treballadores de la llar amb 
molta precarietat i bases tarifades. Per tant, actuant 
sobre la pota de l’economia submergida, els autònoms 
i alguns règims especials, es pot reforçar molt la con-
tributivitat del sistema, la qual cosa faria que aquest 
tingués més ingressos i fos més just. Perquè no és 
raonable que algú cotitzi per la totalitat dels ingressos 
i una altra persona pugui planificar no fer-ho. Tampoc 
és raonable que un autònom amb un negoci molt 
pròsper pugui triar cotitzar per una base mínima, i que 
a un altre autònom amb uns ingressos molt ajustats, se 
l’obligui a cotitzar per més del que ingressa.

CCOO, en la taula del Diàleg social, treballarem per a 
garantir un Sistema públic de pensions en el present i 
en el futur. 

Carlos Bravo
Secretario de protección social y políticas públicas de CCOO.

CARLOS BRAVO (CCOO): LA CAMPANYA 
PERMANENT DE TEMOR SOBRE LES 
PENSIONS NO ESTÀ JUSTIFICADA
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DONES

E
l dia 14 de març, l’Estat espanyol declara l’estat 
d’alarma davant de la situació de pandèmia provo-
cada per la presència d’un virus que els científics van 

denominar COVID-19, una crisi que ha trasbalsat tot el 
planeta sense excepcions.  

Sens dubte, el COVID-19 està produint arreu del món 
conseqüències devastadores a tots nivells: social, labo-
ral, sanitari... Al nostre país. sense anar més lluny, el preu 
d’aquesta pandèmia esta causant, entre d’altres, la des-
trucció de milers de llocs de treball, majoritàriament els 
llocs de treball més precaris i en el tercer sector. Aquest 
nou escenari està portant un nou empobriment dels 
col·lectius més vulnerables, que ja ho eren abans de la 
pandèmia, i la incorporació d’un nou perfil, com són 
aquells segments de la societat que tenien, o creien que 
tenien, la seva vida estable.

Com està afectant les dones?
Al llarg de tots aquests mesos s’han visibilitzat les con-
dicions laborals de les persones, molt majoritàriament 
dones, que treballen en els sectors de la neteja, el treball 
de cura i de la llar, serveis socials, sanitat i serveis sociosa-
nitaris, supermercats o dependència. Segons l’Observatori 
de Dona, Empresa i Economia, de les 715.000 persones 
a Catalunya que estan en primera línia de la lluita contra 
el coronavirus, un 65 % són dones. Sectors feminitzats i 
precaritzats que, paradoxalment, són els que, de mica en 
mica, a cop de decret, s’han anat erigint com a essencials 
des que es va declarar l’estat d’alarma. 

Les dones presenten el major percentatge de treball a 
temps parcial i del treball del tercer sector (treball precari 
i de baixa remuneració). En el context de crisi provocada 
pel COVID-19, la destrucció de llocs de treball afectarà 
més les dones que els homes, sobretot si es té en comp-
te que les dones tenen més dificultats que els homes per 
reincorporar-se el mercat de treball.

A més de la vulnerabilitat de les dones que treballen 
en els sectors abans mencionats, hi ha altres grups espe-
cífics que cal tenir en compte a l’hora d’engegar mesures 
socials, si no volem abocar-les a una situació de pobresa.

D’entre altres, hi hauria les famílies monoparentals 
encapçalades per dones. Segons un informe del 2019 
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, les famílies 
monoparentals ho són, en majoria, d’una mare amb cria-
tures menors d’edat.

Un altre grup de risc és el de les persones de  65 anys 
o més. Segons una enquesta realitzada per l’Institut 
Nacional d’Estadística el 2019, de les persones grans 
que viuen soles, un 72’3 % són dones, de les quals el 

42 % tenen més de 85 anys. L’accés d’aquestes dones als 
recursos i les cures que necessiten és vital en qualsevol 
moment, però en una crisi d’aquestes dimensions és 
essencial.

Tenim les dones d’origen immigrant, la principal font 
d’ingressos de les quals és el treball de cura, un treball 
molt poc valorat per la societat, que es fa, moltes vega-
des, en situacions d’explotació i de manca de drets labo-
rals, i en l’economia submergida. Una gran majoria de 
dones immigrants que no tenen la situació administrativa 
regularitzada treballen com a cuidadores internes de gent 
gran en situació de dependència. Viuen a la feina, tenen 
poques hores de descans durant la setmana, cobren sala-
ris per sota de l’SMI, no tenen dret a pagues extres ni a 
descansar els festius ni a vacances remunerades. La feina 
que fan aquestes dones en situació de soledat, aïllament 
i total falta de drets laborals, repercuteix en la seva salut 
física i emocional, i les fa més vulnerables a patir assetja-
ment i violència sexual. En el cas de les dones immigrants 
en situació administrativa regularitzada i que cotitzen 
com a empleades de la llar, la seva situació laboral no és 
gaire millor que la d’aquelles que no cotitzen.

Això sense deixar en l’oblit les dones en situació d’atur 
i sense prestacions, les dones amb diversitat funcional, 
dones d’ètnia gitana, dones sense sostre, dones refugia-
des sense papers, dones treballadores del sexe, que, en 
aquesta situació, a més de la pèrdua dels seus recursos 
per a viure, elles i la seva família, estan més exposades a 
situacions de violència, dones que han de viure el confi-
nament amb el seu maltractador...

És clar que els efectes que provoca la crisi del COVID-19 
impacten més greument en les dones i, en conseqüèn-
cia, és prioritari, que en les diferents mesures de protecció 
social que es posin en marxa, s’incorpori la perspectiva de 
gènere si es vol reduir la bretxa de les desigualtats. 

COVID-19 I GÈNERE
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ELS LLADRES CONTRA LES 
PERSONES, 1
S’ha dit, i ho certifico, que la història de la humanitat 
ha sigut la història d’una lluita de classes. Però jo 
voldria afegir-hi: ha sigut la història d’una lluita de 
classes, només contestada en els moments més 
favorables, perquè ha sigut, fonamentalment, la 
història del robatori habitual dels lladres contra les 
persones.

No tots els rics tenen per què haver sigut lladres. Una 
persona pot tenir una idea, invertir i produir un article, 
o un servei, que no se li hagi acudit a ningú, i, cobrant 
un preu just, fer la primera pela. O pot anar a un 
país  diferent, i ensenyar-hi unes tècniques, un procés 
curatori, que ningú no conegui, i fer-se ric cobrant 
preus normals, o pot fer, o bé representar, una pel·lícula 
que sigui un gran èxit mundial...  Això és una cosa que 
s’ha de reconèixer i, donat el cas, respectar-la.

Lo més corrent no és res d’això. Pagar sous misera-
bles, cobrar preus excessius, aconseguir de manera 
furtiva una exclusiva, robar uns plans secrets, aprofitar 
un càrrec públic per obtenir guanys indeguts, vendre 
un producte a preu més car, aprofitant una situació 
d’escassesa, imposar unes condicions difícils a una per-
sona, o a moltes, aprofitant una situació de necessitat, 
que no s’hi puguin negar... Són múltiples les maneres.

Un poeta, que no recordo, va cantar, en un funeral 
on vaig assistir, aquesta cançó

D’ençà que el món és món, 
I mireu si és antic,

Sempre hi ha hagut un pobre,
I al seu damunt, un ric.

Els testimonis d’aquesta constant històrica són pocs, 
perquè sempre s’ha tendit a amagar la realitat, a fer 
desaparèixer proves, a no deixar que es divulgués... 
Però són contundents.

Els profetes d’Israel, de quan Israel era Israel, no 
abans ni després, són clars i durs:

«Trepitgeu els febles i els preneu la seva part de 
gra.»

«... abusant del poder que tenen en les seves mans. 
Si desitgen camps, els roben; si volen cases, les pre-
nen; extorsionen el cap de casa...»

«Els rics d’aquesta ciutat són uns explotadors...»
Els robatoris dels rics, o dels qui s’estan fent rics, 

apropiant-se dels béns d’altri, generalment no es pro-
dueixen d’una manera habitual i corrent, sinó sobre-
tot en moments de canvi d’una societat, amb motiu 
d’una arrencada econòmica, d’una guerra, d’un canvi 
d’època... Quan les circumstàncies «exciten» el desig 
de robar més. Posaré dos exemples ben eloqüents.

A Catalunya, segle XI, quan es viu un moment 
d’enriquiment. En el meu llibre d’història de Catalunya, 
escric:

«El conjunt de tots aquests factors enriqueix el país, 
però també té una conseqüència que serà decisiva: 
desvetlla la cobejança dels nobles i dels castellans 
[atenció: no vol dir habitants de Castella, sinó senyors 
de castells militars], cobejança orientada a fer-se 
seus els nous guanys econòmics (...) i emprenen 
una política de coacció i de violència envers els 
pagesos de la demarcació, de cara a apoderar-se dels 
alous [propietat privada d’un pagès] i a imposar-los 
càrregues econòmiques. Per aconseguir aquests 
objectius, recorren fins i tot a la perversió sistemàtica 
de la justícia, i les confiscacions de béns de les famílies 
pageses proliferen.»

L’altre exemple, per variar, es dona a l’Anglaterra del 
segle XVIII. En plena Revolució Agrícola, precursora de 
la Revolució Industrial. Intents dels pagesos més rics, 
més emprenedors, d’apoderar-se de més i més terres. 
No hi ha constància que hi hagués gaires apropiacions 
de terres d’altres pagesos, però sí, i molt, de les terres 
comunals (del comú, municipals), on tots els pagesos 
de la rodalia anaven a pasturar els animals, recollir 
llenya, caçar conills o perdius... Vegem com ho explica 
la professora Phyllis Deane («La Primera  Revolución 
Industrial», pàg 50):

«Hay pruebas de que el consumo de alimentos 
bajó entre los campesinos pobres en la segunda 
mitad del siglo XVIII, hasta reducirse a una dieta 
compuesta básicamente de pan y queso. Porque el 
sistema de «enclosures» (cercamiento de los cam-
pos con vallas) les había arrebatado sus pastos y la 
tierra donde recogían la leña para cocer sus comidas 
calientes. Al mismo tiempo, se redujeron sus posi-
bilidades de cazar con trampas o de pescar (…) La 
carne desapareció virtualmente de la mesa de los 
campesinos pobres.»
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LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

«La verdad se corrompe tanto con la mentira, como con el 
silencio.» Cicerón.

A la China comunista, no le ha sido fácil llegar a con-
vertirse en una de las principales potencias del planeta, 
conservando su propio camino al socialismo. Cuando 
Hitler llegó al poder en Alemania, el Japón fascista 
ocupaba Manchuria, y China se desangraba. El milita-
rismo nipón actuó en China de manera semejante a los 
nazis en Europa, con siniestros campos de la muerte. 
Criminales experimentos médicos con los prisioneros, 
utilizando armas químicas y causando escalofriantes 
matanzas, como la de Nankín en 1937, cuando fueron 
asesinados más de 300.000 chinos en una orgía de 
sangre, los japoneses, dirigidos por generales y man-
dos fascistas del ejército, violaron y mataron a miles de 
mujeres, saquearon e incendiaron sus cosas, quemando 
vivas a muchas personas, rociándolas con gasolina, y ni 
siquiera dudaron en enterrarlos con vida al decapitar a 
miles de niños.

Los enterradores dieron sepultura a más de 50.000 
cadáveres que tenían las manos atadas a la espalda. Fue 
una dura prueba para China, una de las culturas más bri-
llantes y sofisticadas de la humanidad, que había pasado 
por la humillación de ver a Gran Bretaña introducir el opio 
en China, comportándose como un cruel Estado narco-
traficante, que creó más de 100 millones de adictos a la 
droga.

Podemos decir que un país como China fue pisoteado 
por las mismas capitales coloniales y sus pueblos embru-
tecidos por la droga, para obtener su sumisión, hasta que 
sus clases intelectuales y políticas, los comunistas en pri-
mer lugar, dijeron basta. Y terminaron con los corruptos y 
criminales. 

Más del 80% de sus habitantes, que eran analfabetos, 
fueron erradicados de la pobreza, se ha convertido sus 
ciudades en las más modernas de la tierra y disponen 
de las redes de trenes de alta velocidad más extensa 
del planeta. El país tiene el aeropuerto más grande del 
mundo, la universidad más grande del mundo. Llevó 
a cabo la Revolución cultural y ha demostrado que los 
trabajadores, dirigidos por el Partido Comunista, pueden 
gobernar el mundo. La China ha construido la presa de 
la Tercera Garganta, que da agua para regar una exten-
sión de terrenos como la mitad del territorio español. La 
fortaleza de la China comunista es el orgullo por haber 
participado en una de las mayores epopeyas de la histo-
ria de la humanidad. 

Antonio Chacón Jiménez

Hi ha maneres i maneres de robar 
(d’apropiar-se), i n’hi ha que «sembla» 
que no sigui robar...

Aquella Revolució Agrícola va tenir 
uns resultats extraordinaris, alimen-
tant molta més gent i arrossegant la 
Revolució Industrial. Un pot pensar: 
Què importa que uns quants milers 
de pagesos haguessin de menjar 
només pa amb formatge? Però tot va 
començar malament, robant, i va con-
tinuar robant, a tots els obrers de les 
fàbriques. Aquests treballadors de les 
primeres dècades, segur que no men-
javen gaire més que aquells pagesos. 

Sembla clar que els rics, general-
ment, i salvant excepcions, s’han fet 
rics, gairebé tots, robant als pobres, 
robant a la gent normal, robant a 
les persones. I dir-ho clar no és cap 
exageració, ni cap demagògia. Ho 
hauríem de dir sempre, fins que els 
caigués la cara de vergonya. Si els 
anomenem «inversors», «empre-
nedors», «financers» i paraules més 
avist elogioses, continuaran robant. 
Si els diem que la seva actuació és 
«millorable», que «no és prou justa», 
que «posa en perill l’estabilitat de la 
societat»,  consideraran que això ja 
entra dins el joc de les contradiccions 
normals en una democràcia.

La nostra visió de la vida hauria 
de ser: els anomenats «pobres» són, 
quasi sempre, persones empobrides 
pel robatori sistemàtic dels rics. 

Antoni Ferret
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DE TRES EN TRES 
És un programa per fer conèixer una 
trentena de textos bíblics, molt socials, que, 
incomprensiblement, no s’han divulgat mai, i doncs, 
no són gens coneguts.

Entenc que la humanitat, tota la gent, si així 
ho desitja, té tot el dret de conèixer-los, atesa la 
intenció que van tenir els seus autors.

De tres en tres, 1
Atac a la injustícia

Vosaltres odieu  /  el qui exigeix judicis justos,  /  
avorriu el qui diu la veritat.  /  Trepitgeu els febles  
/  i els preneu la seva part de gra.  /  Per això no 
habitareu pas  /  les luxoses cases que heu construït  
/  ni beureu el vi  /  de les vinyes selectes  /  que 
heu plantat.  /  Jo sé que amuntegueu les culpes,  
/  que són molts els vostres pecats:  /  maltracteu 
l’innocent,  /  accepteu suborns,  /  no feu justícia als 
pobres.  (Amós 5: 10-12)

Ai dels qui, a costa dels veïns,   /  engrandeixen les 
cases i els camps!  /  (...)  Escolteu què m’assegura  /  
el Senyor de l’univers:  /  Totes aquestes cases grans 
i boniques  /  es tornaran una ruïna;  /  ningú no 
habitarà aquests palaus.  /  (...)  El Senyor de l’univers 
quedarà enaltit  /  quan restaurarà la justícia;  /  ell, el 
Déu sant,  /  mostrarà la seva santedat  /  restablint 
el dret. (Isaïes 5: 8-9)        [Hi ha un refrany català que 
diu: “Cases fetes de robar, les veureu enderrocar.”]

Ai dels qui, del llit estant,   /  planegen el mal  /  i 
en fer-se clar, l’executen,  /  abusant del poder  /  
que tenen a les mans!  /  Si desitgen camps, els 
roben;  /  si volen cases, les prenen;  /  extorsionen 
el cap de casa  /  i la seva família,  /  li arrabassen 
l’heretat.  /  Per això diu el Senyor:  /  També jo, mala 
gent,  /  tinc plans contra vosaltres;  /  serà un jou  /  
que no us trauré del damunt... (Miquees 2: 1-3)

De tres en tres, 2
Rebuig als actes de culte si no hi ha justícia

Ni que m’oferiu holocaustos  /  no m’hi complac;  /  
els sacrificis de comunió,  /  

ni tan sols me’ls miro.  /  No em molesteu més  /  
amb el xivarri dels vostres cants.  /  No vull sentir  /  
el so de les vostres arpes.  /  Deixeu que el dret brolli 
com l’aigua  / i la justícia ragi  /  com un torrent ines-
troncable.  (Amós 5: 22-24)

(Aquesta frase “Deixeu que el dret brolli com 
l’aigua  / i la justícia ragi  /  com un torrent inestron-
cable “ és una de les dues o tres frases més impor-
tants de tota la Bíblia.)

Per què m’oferiu tants sacrificis? /  Estic embafat 
d’holocaustos de xais  /  i de greix de moltons  (...)  
/  No porteu més ofrenes inútils:  /  el fum dels 
sacrificis el detesto.  /  (...)  Quan alceu les mans per 
pregar  /  em tapo els ulls per no veure-us  (...)  / 
perquè teniu les mans plenes de sang.  /  Renteu-
vos, purifiqueu-vos.  /  Traieu de davant meu  /  les 
vostres accions dolentes,  /  deixeu de fer el mal,  /  
apreneu a fer el bé,  /  busqueu la justícia,  /  detureu 
l’opressor,  /  defenseu l’orfe,  /  pledegeu a favor de 
la viuda. (Isaïes 1: 10-17)

Però vosaltres us refieu de paraules enganyoses 
que no serveixen de res. Robeu, mateu, cometeu 
adulteri, jureu en fals, cremeu encens a Baal, seguiu 
altres déus que mai no havíeu conegut, i després 
veniu a presentar-vos al meu davant, en aquest 
temple que porta el meu nom. ¿Penseu que això 
us salvarà i que podreu continuar cometent coses 
tan abominables? Aquest temple que porta el 
meu nom, ¿us penseu que és una cova de lladres? 
Doncs sí, això és el que jo veig! Ho dic jo, el Senyor. 
(Jeremies 7: 8-11) 

Antoni Ferret



21Pensionistes

CULTURA

H
e manllevat el títol a Jordi Nadal, d’un article 
seu a La Vanguardia del 4 de juliol d’enguany. 
Recomanar que hom llegeixi llibres pot semblar 

una banalitat, però, tenint en compte el nivell de 
lectura general (i amb això no prejutjo l’afició lectora 
dels qui reben aquesta revista), no sembla un acte 
sobrer. I, com que soc historiador, recomanaré llibres 
d’història, llibres que m’han semblat extraordinaris. 
Comencem.

El primer és, probablement, el més comentat i 
conegut. Es tracta del llibre de Antonio Scurati: 
M. El hijo del siglo (Alfaguara, 2020, 819 pàgi-
nes). Com deia una crítica publicada al diari La 
Repúbblica: «Aquí queda revelat l’ADN del feixisme». 
Efectivament, amb una prosa d’alt nivell, l’autor ens 
explica de manera novel·lada, però amb un suport 
historiogràfic formidable, del qual fa una síntesi al 
final de cada capítol, com el feixisme va anar asso-
lint el control d’una bona part de la societat italiana, 
fins a fer-se amb el poder polític. Va explicant com 
la suma d’un conjunt d’elements ho va fer possible: 
la humiliació dels italians arran del resultat de la 
Primera Guerra Mundial; la desmobilització de milers 
i milers de soldats que no troben un lloc de treball i, 
per tant, un lloc en la societat; el desconcert d’unes 
classes mitjanes que veuen deteriorar-se les seves 
condicions de vida i senten por davant l’empenta i 
l’organització del proletariat i la pagesia, sobretot al 
nord; l’aposta dels grans industrials per una sortida 
autoritària de la crisi; la divisió i la subdivisió de les 
forces d’esquerra; i, per sobre de tota altra consi-
deració, l’enaltiment i la pràctica d’una violència in 
crescendo dirigida contra les organitzacions popu-
lars (partits d’esquerra, cooperatives, sindicats...). 
Cal recordar que Mussolini arriba a primer ministre, 
gràcies a la decisió de Víctor Manuel III, malgrat 
que la marxa organitzada pel feixisme sobre Roma 
(28-29 d’octubre de 1922) resulta un fracàs. A partir 
d’aquí la maquinària feixista no té altre objectiu que 
destrossar la democràcia italiana. I ho aconsegueix. 
Fa esgarrifança pensar que qui presidí el Parlament 
que ratificà Mussolini en el poder, i després formà 
part de les candidatures feixistes, fou anys més tard 
el primer president de la república italiana (1946-
1948): Enrico de Nicola.    

Si hom vol capbussar-se en l’origen de l’Europa 
que farà possible l’ascens del feixisme, pot llegir el 
llibre de C.A. Bayly: El nacimiento del mundo moderno, 

DUBTANT –I LLEGINT– S’ARRIBA LLUNY
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1790-1914 (Siglo XXI, 2010, 649 pàgines; la prime-
ra edició anglesa és del 2004).  Com ha expressat 
Nial Ferguson, de la Universitat d’Oxford: «Una obra 
mestra de síntesi [...], les altres històries generals 
del segle XIX semblen provincianes». En un prodigi 
d’erudició Bayly ens ofereix una panoràmica global 
del segle XIX, fins a la Primera Guerra Mundial. Una 
panoràmica que fuig de l’habitual eurocentrisme, 
per parlar-nos d’esdeveniments llunyans dels quals 
no tenim ni idea. El mèrit està en la capacitat de rela-
cionar-los tots i demostrar-nos convincentment que 
això que anomenen globalització no és un fenomen 
de finals del segle XX. Saber que Xina, Iran, Marroc 
o Llatinoamèrica no eren aliens al que passava a 
Europa, i que moltes de les inquietuds que preocu-
paven i ocupaven els seus habitants també eren pre-
sents en aquells llocs, ens dona una idea molt més 
acabada de com ha evolucionat el món i, sobretot, 
ens referma en la idea que tot està interconnectat, 
ara i abans.

El tercer llibre ja té uns quants anys, però jo l’he 
descobert ara i per casualitat, tot badat entre les 
prestatgeries d’una llibreria. És un llibre coral, però 
l’autor més destacat és Zeev Sternhell: El naci-
miento de la ideologia fascista (Siglo XXI, 2016, 418 
pàgines; la primera edició en francès és de 1989). 
Enllaça amb el primer llibre comentat. Ens explica 
l’evolució de Benito Mussolini vers el feixisme, així 
com la d’altres personatges del primer terç del 
segle XX. El que més m’ha encuriosit, i aquí reco-
nec la meva ignorància en el tema, és el paper, 
per la procedència ideològica dels personatges 
en qüestió, del sindicalisme revolucionari francès 
i italià. Dit esquemàticament: Georges Sorel (un 
personatge cabdal en tot plegat), Arturo Labriola i 
Enrico Leone teoritzen, des del sindicalisme revolu-
cionari dissident del socialisme, a partir de 1910, la 
manca d’un recanvi al capitalisme, tot qüestionant 
el marxisme; s’entronitza, a partir del mite de la 
vaga general, l’acció per l’acció, buscant aixopluc 
en l’irracionalisme propugnat per intel·lectuals com 
Henri Bergson; tot plegat amanit amb l’elitisme teo-
ritzat per Vilfredo Pareto i Robert Michels, el nacio-
nalisme de Charles Maurras i Felippo Corridoni i els 
atacs al reformisme socialista; per acabar, finalment, 
substituint el proletariat per la nació i propugnant 
una organització corporativa del món del treball, 
on els proletaris esdevenen productors, tasca en la 
qual destaquen personatges incorporats de ple en 
el feixisme com Sergio Panunzio i Agostino Lanzillo. 
En aquest magna es mourà com peix en l’aigua 
Mussolini, un personatge que, malgrat el seu aspec-

te i el seu comportament, no era un ignorant, i fou 
capaç de fer una aportació doctrinària d’un cert cali-
bre intel·lectual.   

I ja que hem parlat de violència i de feixisme, 
és d’obligada la lectura el darrer llibre de Julián 
Casanova, catedràtic d’Història contemporània de 
la Universitat de Zaragoza: Una violencia indómi-
ta. El siglo XX europeo (Crítica, setembre de 2020, 
391 pàgines). Malgrat que el que explica és força 
conegut, la seva lectura no deixarà indiferent 
ningú. Hom constata que el segle XX ha estat, per 
l’extensió geogràfica i humana dels conflictes, el 
més violent i el més bèstia de tots els que ha viscut 
l’homo sapiens sapiens. El recorregut és complert: 
la pràctica de l’acció terrorista de l’anarquisme a 
principis de segle; la guerra dels Balcans contra 
els turcs; el genocidi armeni; la Primera Guerra 
Mundial; els règims autoritaris, militaristes o feixis-
tes d’entreguerres; la Segona Guerra Mundial; la 
repressió posterior a aquesta, hom es sorprendrà 
que la purga fos més intensa a l’Europa de l’Est, i a 
França, que no pas a la mateixa Alemanya (de l’est 
i de l’oest); les diverses primaveres en l’anomenat 
socialisme real i les repressions amb què es tan-
caren; la violència revolucionària en l’Europa de 
l’època d’or (1945-1975); la repressió en l’Europa 
occidental atípica (Espanya, Portugal i Grècia); i la 
guerra del Balcans dels anys noranta. Són especial-
ment feridores les referències a la violència sexual 
com a arma de guerra, el seu naixement i la seva 
extensió. Així, doncs, un llibre imprescindible per a 
qui vulgui entendre com han anat les coses des de 
fa un centenar d’anys. No tot han estat flors i violes, 
ni molt menys!

I perquè no es digui que només recomano llibres 
d’història i que els historiadors no llegim una mica de 
tot: una novel·la. Aquell autor cubà, per naixement 
i residència, que el 2009 ens sorprengué amb una 
novel·la fulgurant sobre l’assassí de Trotski: El hom-
bre que amaba a los perros (Tusquets Editores, 573 
pàgines); ara ens ha fet a mans un llibre sobre un 
tema recurrent en ell, però tractat magistralment: la 
relació problemàtica d’una generació, la seva, amb 
el seu país i entre els emigrants interiors i exteriors. 
Estic parlant, naturalment, de Como polvo en el viento 
(Tusquets Editores, setembre de 2020, 669 pàgines) i 
de Leonardo Padura.

Bona lectura.     

Jordi Casas
Historiador
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DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

F
a 30 anys, l’Assemblea General 
de l’ONU, en la seva resolució 
45/106, va designar el 1r 

d’octubre com el Dia internacional 
de les persones d’edat, data que 
hem celebrat i reivindicat tots 
dos sindicats, UGT i CCOO, durant 
aquest període de temps.

Enguany és extraordinàriament 
diferent, ja que no hem de 
celebrar res, i sí molt a recordar; 
especialment hem de recordar 
la pèrdua, durant aquest any, i la 
defunció, segons les dades oficials, 
de més de 20.000 persones grans, 
per la pandèmia del Covid- 19, i 
sens dubte, per la falta durant anys 
d’acció, de previsió i de prevenció 
de les diferents administracions, 
tant des del Govern central 
com des dels diferents governs 
autonòmics.

Hem d’aprofitar la 
commemoració d’aquest dia per 
a obtenir la visibilitat necessària 
per a destacar les importants 
aportacions que les persones grans 
realitzem per a l’avanç de la nostra 
societat. Hem d’aprofitar aquest 

moment per a crear consciència 
intergeneracional sobre les 
diferents oportunitats, i també els 
desafiaments de l’envelliment actiu 
en el nostre món.

El 1r d’Octubre hem d’utilitzar-lo 
com un dia de reivindicació, de 
mobilització del nostre col·lectiu 
per a, una vegada més, portar 
a la primera pàgina de l’escena 
política les diferents solucions que 
plantegem als nostres problemes.

La primera d’elles, i sens dubte 
la primera gran lliçó que extraiem 
de l’actual situació de pandèmia 
que viu el nostre país, sumada a 
la falta de voluntat política dels 
nostres actuals servidors públics 
per a encarar la problemàtica del 
nostre col·lectiu: és imprescindible 
iniciar el debat que ha de portar-
nos a formalitzar inexcusablement 
una Llei Integral dels Drets de les 
Persones Grans; ja la seva resolució 
avui dia és ineludible.

Per tot això, les federacions de 
pensionistes de CCOO i d’UGT 
denunciem que, malgrat que es 
parla molt que les persones grans 

hem d’envellir activament, la 
realitat és que les administracions 
públiques no compleixen amb 
l’obligació de dedicar els recursos 
econòmics i materials necessaris 
perquè les persones grans 
tinguem cobertes totes les nostres 
necessitats.

Durant anys a Espanya, però 
especialment en els anys posteriors 
a l’inici de la crisi econòmica de 
2009, amb el criteri d’austeritat, 
es van implantar una sèrie de 
polítiques públiques i retallades 
pressupostàries que van causar una 
deterioració en el Sistema públic 
de salut. Aquesta deterioració 
té un impacte negatiu per a 
la població en general, però 
molt singularment per a les 
persones grans, que necessitem 
en major mesura de l’accés als 
serveis sanitaris. La limitació de 
la cobertura del model sanitari 
d’atenció assistencial universal i 
dels seus recursos van ser algunes 
de les principals conseqüències. 
Aquestes retallades de drets 
en sanitat i recursos sanitaris, 

BARCELONA, 1 D’OCTUBRE DE 2020



DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

24 Pensionistes

juntament amb l’encariment de les 
despeses sanitàries per a les llars, 
han ocasionat la deterioració de 
la qualitat de vida, en un context 
d’envelliment de la població, amb 
una major prevalença de malalties 
cròniques i conseqüentment amb 
una necessitat creixent d’una major 
despesa en sanitat i noves teràpies.

La deterioració del Sistema de 
salut pública s’ha fet especialment 
visible amb la pandèmia de la 
Covid-19, que ha resultat en una 
crisi sanitària a tota Espanya. Si 
bé la pandèmia s’ha produït a 
escala mundial, les limitacions en 
els recursos mèdics i sanitaris en 
el cas d’Espanya han condicionat 
la capacitat de resposta davant la 
pandèmia. En aquests mesos, s’ha 
fet evident la falta de marge per 
a evitar els contagis, rastrejar els 
existents i mitigar el nivell de les 
defuncions.

Igualment, la capacitat de 
resposta del Sistema d’atenció 
a la dependència davant la crisi 
sanitària ha resultat manifestament 
feble. En el cas de les residències, 
ens sembla molt important la 
necessitat de categoritzar i actuar 
en funció de l’exposició al virus 
dins de les residències de persones 
grans, per facilitar l’aïllament, 
l’atenció mèdica en les mateixes 
residències per als casos menys 
greus i la derivació als hospitals 
dels casos més greus.

Quant a l’atenció a domicili, a 
més dels protocols de prevenció 
per als i les professionals, incidim 
en la necessitat d’identificar les 
persones amb majors  necessitats 
d’atenció, i de prioritzar les 
atencions considerades 
imprescindibles en cada cas per 
així poder reorganitzar els recursos. 
Es demana que siguin els i les 
assistents socials pertanyents a 
les respectives conselleries de 
serveis socials els qui, en el marc 
d’una adequada coordinació 

sociosanitària, sota la direcció dels 
Serveis públics de salut, valorin 
les situacions personals i socials 
de les persones usuàries, i no les 
empreses.

Volem incidir en la urgència 
de la reversió de les retallades 
iniciades el 2012 en el Sistema 
d’atenció a la dependència, 
per a recuperar i incrementar 
la intensitat de les prestacions, 
així com la incompatibilitat 
existent en la pràctica entre 
moltes d’elles. D’altra banda, 
és necessari revertir l’augment 
dels copagaments, reduir les 
sol·licituds pendents de valoració 
i les llistes d’espera, supervisar 
el compliment dels requisits de 
qualitat i garantir la transparència 
del Sistema. En definitiva, exigim 
la derogació del RD 20/2012, 
que ha suposat en bona part, de 
facto, el desmantellament de la 
Llei de dependència, recuperant 
i reforçant els seus objectius 
originaris.

Des que es va configurar el 
Sistema de pensions a Espanya, 
s’han succeït diverses reformes 
que abordaven la constant tensió 
entre assegurar la suficiència de 
les prestacions i la sostenibilitat 
del Sistema. En les successives 
reformes (1985, 1997, 2002, 
2007 i 2013), la tensió ha anat 
in crescendo, donat el context 
d’envelliment, l’accés de més 
persones a la situació de 
pensionistes i amb dret a millors 
pensions, en contrast amb una 
major precarització laboral i per 
tant menors aportacions al Sistema.

La major part de les reformes 
que ha viscut el Sistema públic de 
pensions van ser com a resultat de 
l’acord en el marc del Diàleg Social, 
a excepció de les dels anys 1985 i 
2013. Està demostrat que quan les 
reformes es donen amb acords, es 
garanteix el futur del Sistema.

 No podem oblidar la desigualtat 

laboral al llarg de la vida, perquè 
es plasma clarament en la bretxa 
existent en les pensions. Tant el 
tipus de pensió com les seves 
quanties col·loquen les dones 
en una posició visiblement pitjor 
que la dels homes. Abans de la 
crisi, ja es podia observar que les 
condicions laborals i els diferents 
nivells de corresponsabilitat social 
afecten la quantia de les futures 
pensions i mantenen la desigualtat 
en l’accés i la determinació 
d’aquestes. Les polítiques per a 
evitar i abordar les conseqüències 
que la crisi econòmica i de cures té 
en les condicions de treball, renda i 
vida de les dones han d’adquirir un 
paper protagonista per a evitar la 
bretxa existent.

Per tot això, avui dia 1 d’Octubre, 
les Federacions de Pensionistes 
i Jubilats d’UGT i de CCOO 
reclamem al Govern i al conjunt de 
les administracions i poders públics 
el següent:
1. El desenvolupament i la 

implantació de polítiques 
públiques en matèria de 
promoció de la salut i 
atenció soci-sanitària són 
imprescindibles per a garantir 
l’envelliment de manera activa, 
ja que afecten de manera directa 
la deterioració de la salut i les 
capacitats autònomes de les 
persones grans.

2. Es fa cada dia més imprescindible 
situar la despesa sanitària públi-
ca en, almenys, el 7,2% del PIB, 
una cosa que anem reivindicant 
durant anys. Aquest increment 
en el finançament ha de com-
portar incrementar la despesa 
sanitària en Atenció Primària fins 
al 25% del total de la despesa 
sanitària, per aconseguir acostar 
a la població els serveis sanitaris, i 
donar més capacitat resolutiva a 
l’Atenció Primària.

3. Que es protegeixin les persones 
grans del Covid-19. Per a això cal 
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treballar considerant tres situa-
cions diferents en la població més 
gran: persones grans autònomes, 
persones que requereixen ajuda 
a domicili, i persones residents en 
centres de persones grans. 
El primer dels casos requereix 
aïllament i prevenció primària, 
però els altres dos casos necessi-
ten una aposta per l’establiment 
de criteris comuns estatals, 
emparant els drets d’atenció a 
la dependència i a la salut públi-
ca, mitjançant el procediment 
de cooperació interadminis-
trativa, que reguli criteris clars 
d’actuació, que hauran d’aplicar 
tant les administracions com-
petents com les empreses del 
sector i els  seus treballadors i 
treballadores.

4. Es necessita més capacitat de 
resposta del Sistema d’atenció 
a la dependència davant la crisi 
sanitària, perquè ha resultat 
manifestament feble. Des de 
2012, el desenvolupament del 
Sistema s’ha anat assentant sobre 
una fragilitat que s’ha fet pale-
sa els últims anys. Potenciar el 
Sistema sobre l’eix crucial de la 
qualitat és clau per a afrontar els 
mesos que estan per venir. Per 
a això cal garantir una atenció 
integral, potenciant l’autonomia 
personal i tenint capacitat de 

reacció enfront de possibles 
brots. Això necessita una millora 
de la coordinació soci-sanitària, 
amb protagonisme de l’Atenció 
Primària i de l’atenció geriàtrica 
i gerontològica. Cal posar més 
l’accent en la rellevància de reor-
ganitzar els centres d’atenció a 
les persones dependents, ade-
quant els seus recursos i espais 
en funció del grau de dependèn-
cia i sota la direcció i la inspecció 
dels Serveis públics de salut.

5. Encara que la revaloració de les 
pensions està recollida en l’Art. 
50 de la Constitució com un prin-
cipi rector de la política econò-
mica del nostre país, la veritat 
és que l’única fórmula de reva-
loració automàtica que garantia 
per llei el manteniment del 
poder adquisitiu de les pensions 
va ser la nascuda de l’Acord de 
Pensions de 1996, aconseguit en 
el si del Diàleg Social, i que es va 
concretar en una nova fórmula 
de revaloració en la Llei General 
de Seguretat Social, lligada lla-
vors a la inflació, i que ha estat 
vigent fins a la reforma unilateral 
imposada pel Govern del PP el 
2013. Si el Govern no deroga la 
reforma de pensions de 2013, l’1 
de gener de 2021 es torna a la 
fórmula del IRP (0,25%), i això no 
ho podem permetre, fins i tot en 

una conjuntura d’inflació molt 
moderada com l’actual.

6. És cada dia més urgent que 
s’arribi a un acord en la Comissió 
del Pacte de Toledo, perquè, 
sobre la base del diàleg i l’acord 
social i polític ampli, es posin en 
marxa les mesures necessàries 
per a garantir la sostenibilitat del 
Sistema públic de pensions en el 
present i en el futur, que es recu-
peri l’índex de revaloració de les 
pensions i que sigui pactada en 
el marc del Diàleg Social.

7. Els partits polítics han de tenir 
en compte que el col·lectiu de 
persones grans és molt vulne-
rable a polítiques de retallades, 
i més quan estem passant, en 
massa ocasions, a convertir-nos 
en sustentadores principals 
(en ocasions úniques) de les 
següents generacions, perquè 
les pensions suposen la principal 
font d’ingressos de més del 25% 
de les llars.

8. És necessari abordar les desigual-
tats al llarg de totes les etapes de 
la vida. Les polítiques públiques 
han de garantir l’exercici efectiu 
dels drets, alhora que promoure 
la redistribució de la riquesa, per-
què existeix marge per a millorar 
la contribució fiscal, així com per 
a aconseguir un sistema fiscal 
més just, en el qual hi hagi un 
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repartiment més equilibrat dels 
esforços. Sense això, les des-
igualtats econòmiques i socials 
experimentades al llarg de la 
vida es traslladen a la vellesa, 
com succeeix amb les bretxes de 
gènere, en el treball, en la cura i 
en les pensions.

9. Es fa imprescindible que el 
Diàleg Social recuperi un 
paper protagonista, de  cara 
als reptes que planteja la 
Covid-19, amb la necessitat de 
més recursos per a protegir la 
qualitat de vida de les nostres 
persones grans i els riscos 
de possibles noves tensions 
en els sistemes soci-sanitaris, 
durant els pròxims mesos o 
fins i tot anys. Però més en el 
llarg termini, un Diàleg Social 
enfortit és crucial per a encarar 
col·lectivament els desafiaments 
que impliquen processos 
estructurals com l’envelliment, 
o els impactes sobre l’ús de la 
digitalització de l’economia i 
les seves repercussions, i sobre 
la sostenibilitat de l’Estat de 

benestar. Perquè les polítiques 
socials han de complir el seu 
objectiu final, i no és un altre 
que el d’ajudar els col·lectius 
més necessitats i cobrir les 
seves necessitats bàsiques en: 
alimentació, sanitat i habitatge, 
entre altres.

10. Proposem iniciar el debat 
necessari per a plasmar-lo en 
una futura Llei Integral de Drets 
de les Persones Grans. Aquesta 
ha de garantir una protecció 
específica a les persones grans 
i contemplar els àmbits de la 
salut, l’habitatge, la protecció 
social i econòmica, la protecció 
jurídica, la cultura o l’oci…

 · Garantir la protecció i l’exercici 
dels drets de les persones grans.

 · Garantir la no discriminació 
per raó d’edat, la igualtat 
d’oportunitats i l’atenció 
prioritària en situacions de 
màxima vulnerabilitat.

 · Garantir la visibilitat i la 
participació activa de les 
persones grans en tots els 
àmbits de la vida pública: 

social, política, econòmica, 
jurídica, l’àmbit privat o familiar, 
i sempre sota una perspectiva 
intergeneracional.

 · Considerar el fet de l’envelliment 
com un assoliment obtingut pels 
avanços científico-tècnics del 
coneixement humà, i alhora com 
un repte per a aconseguir que 
durant el temps en què es pro-
longui la pervivència es garanteixi 
la millor qualitat de vida.

Per tot això, si no es tenen en 
compte les nostres propostes en 
el desenvolupament de polítiques 
públiques i amb una major dotació 
de recursos per a la millora dels 
Sistemes de salut i dependència, 
el finançament de les pensions, 
l’aplicació transversal de la pers-
pectiva de gènere i el replanteja-
ment del sistema productiu i fiscal, 
els pensionistes i jubilats, amb el 
conjunt de la societat organitzada, 
ens continuarem mobilitzant fins a 
aconseguir-lo. 

Federacions de Pensionistes i Jubilats 
d’UGT i de CCOO

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

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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SALUT

D
es de fa uns quants mesos, 
parlar de distopies és bastant 
habitual, i això ja és una disto-

pia, perquè abans rarament era un 
tema de conversa. Va començar, i 
continua, amb la pandèmia: la situa-
ció de confinament, els canvis en 
els nostres hàbits o la introducció 
de les mascaretes al nostre vestuari 
eren impensables mig any enrere. 
Crec que si, tal com tot sembla indi-
car, la presència de la Covid s’allarga 
encara més, en molts moments 
continuarem sorprenent-nos de 
veure en què s’han transformat els 
carrers de les ciutats, els autobusos, 
els metros, les botigues, les trobades 
familiars i socials... No saps ben bé 
per què hi ha un moment en què 
la distopia es fa realitat, en què les 
imatges evidencien el que està pas-
sant, i ploraries.

Però jo tinc una altra distopia 
encara més difícil de pair, que em 
resisteixo a creure que s’hagi fet 
realitat, present, no a moments, 
sinó permanentment, i que, a 
cada contacte amb el sistema de 
salut, es revifa: la situació actual de 
l’atenció sanitària a Catalunya. 

Si fa 20 anys m’haguessin parlat 
de les dues distopies, abans hagués 
cregut en la possibilitat d’una pan-
dèmia d’aquestes característiques 
que en el deteriorament actual, 
total, de l’atenció sanitària.

Què se n’ha fet, de l’atenció pri-
mària de salut a Catalunya? Com 
ha pogut arribar a trobar-se en la 
situació d’indefensió en què es 
troba actualment? Com podrem 
sortir del caos sòcio-sanitari que 
estem vivint amb aquesta atenció 
primària afeblida, sense recursos, 
sense personal? Com podrà la 
ciutadania fer front a la patolo-
gia crònica, a aquella que es vagi 
presentat, i al coronavirus sense 

uns i unes professionals sanitàries 
de referència, que donin aquesta 
atenció longitudinal i transversal 
que sempre, però més en aquest 
moment, fa tanta falta? Com ho 
hem permès, els i les sanitàries i 
la ciutadania? Com ho continuem 
permetent?? Quan direm PROU!!?

Des d’un punt de vista més 
genèric: Hem perdut el dret al 
benestar? On ha quedat la definició 
de salut de l’OMS –que recull la 
salut com un estat de benestar 
físic, mental i social, i no només 
l’absència de malaltia? La salut, ha 
passat de ser un concepte holístic a  
binari? Hem de demanar disculpes 
per patir una malaltia que no 
sigui el coronavirus? Només hi ha 
malaltia/salut en relació a la Covid?

El malestar només té interro-
gants. Les respostes les haurem de 
trobar en la reflexió col·lectiva, que 
no es pot ajornar. I les accions que 
se’n derivin, tampoc. Anem veient 
que els efectes sanitaris col·laterals 
de la pandèmia poden ser pitjors 

que la pròpia pandèmia. El que 
crec que era inimaginable és que 
el deteriorament fos tan ràpid, tan 
rotund, amb tan poca resposta ciu-
tadana i sense voluntat d’esmena 
real per part dels responsables polí-
tics i de gestió. Entre altres coses, 
estem pagant les conseqüències 
d’haver permès que s’al·ludís cons-
tantment a la primària com a eix 
vertebrador de la sanitat catalana, 
sense que mai ho hagi estat. I hau-
rem de lluitar perquè ara ho sigui. 
Només així es podrà garantir un 
enfocament racional, global i equi-
tatiu d’aquesta crisi pel que fa a la 
vessant sanitària. Només amb una 
atenció primària forta, reconeguda 
i amb recursos, al costat de la ciu-
tadania, es podrà lluitar per aquest 
concepte de SALUT, en majúscules. 
I perquè sigui un dret universal que 
reverteixi la desigualtat creixent. 

Assun Reyes
Metgessa de família jubilada i diplomada  
en sanitat.

DISTOPIES SANITÀRIES



Federació de Pensionistes i Jubilats de CC.OO. de Catalunya

Concentració en defensa de la sanitat a de a la plaça Sant Jaume, 29 d’octubre.

Concentració Dia Internacional de la Gent Gran a la plaça Sant Jaume, 1 d’octubre.

Concentració del sector d’atenció domiciliària a Foment del Treball, 1 d’octubre.

CCOO A PEU DE CARRER


