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CCOO VALORA ELS AVANÇOS
CCOO valora els avanços en bretxa de gènere i malaltia professional per COVID, però 
denuncia l’opacitat que el Ministeri de Seguretat Social manté en moltes de les seves actua-
cions.
•  CCOO saluda que els avanços produïts en l’àmbit del Diàleg Social hagin facilitat les refor-

mes que milloren la protecció social per a reduir la bretxa de gènere i el reconeixement de 
malaltia professional dels treballadors sanitaris i soci-sanitaris afectats per COVID.

•  De la mateixa manera, lamenta que el Ministeri de Seguretat Social mantingui un nivell 
de completa opacitat en bona part de les seves actuacions, especialment sobre l’Ingrés 
Mínim Vital, i promogui una constant revisió legislativa de les mesures sense la més míni-
ma participació sindical.

NOU COMPLEMENT EN LES PENSIONS CONTRIBUTIVES PER A REDUIR LA BRETXA DE 
GÈNERE
 Sense perjudici d’una valoració completa a la vista del text final en el BOE, CCOO fa una 
valoració positiva del nou complement per a reduir la bretxa de gènere en les pensions 
contributives, que en aquesta ocasió ha estat objecte d’un ampli treball de discussió en el 
Diàleg Social

Aquest nou complement neix de la reforma obligada pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, que va declarar contrari a la normativa comunitària d’igualtat l’antic complement 
de maternitat aprovat unilateralment pel Govern del Partit Popular el 2015.

La nova figura ha de valorar-se així com un pas rellevant en la direcció adequada, que 
permet reorientar la qüestió en el sentit correcte, substituint l’anterior complement per 
maternitat per un de nou per a garantir que, de manera expressa, serveix per lluitar contra 
els efectes de la bretxa de gènere, en relació a una de les seves dimensions especialment 
rellevants, com són els períodes de cura de fills/filles. El nou complement reverteix les 
exclusions que sí que contenia el disseny original (mares amb un fill/a, dones amb jubilació 
anticipada voluntària, etc.), i s’ajusta a la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE. Però, 
malgrat aquests avanços, CCOO adverteix que el nou complement és susceptible de millo-
ra i perfeccionament, tant en la seva extensió i quantia com en les característiques d’accés. 
Per això, essent una bona notícia la seva aprovació, encara no pot considerar-se un instru-
ment completament ultimat, i serà necessari continuar avançant-hi.

CCOO destaca així el fet que aquesta norma sigui la primera que estableix jurídicament 
l’objectiu de reduir la bretxa de gènere, i crea a més un marc perquè les organitzacions sin-
dicals i empresarials puguin participar en el seguiment periòdic d’aquest fenomen.

RECONEIXEMENT DE MALALTIA PROFESSIONAL PER A SANITARIS I SOCI-SANITARIS AFEC-
TATS PER COVID
Des de l’inici de la pandèmia, CCOO va reclamant el reconeixement de malaltia professional 
per a tots els contagis per COVID produïts per motiu del treball en la totalitat de les plan-
tilles dels sectors sanitaris i socio-sanitaris, així com de les que van sofrir el personal de les 
activitats essencials durant el primer estat d’alarma, quan es van veure obligats a treballar 
de cara al públic sense ni tan sols disposar de màscares ni dels més elementals equips de 
protecció. 

El Reial decret llei aprovat  pel Consell de Ministres reconeixent la malaltia professional 
per als professionals sanitaris i socio-sanitaris és fruit de la mobilització sindical que CCOO i 
altres organitzacions anem duent a terme des que es va declarar la pandèmia. 

Al costat d’això, CCOO ha mantingut una línia de treball institucional, tant en els espais de 
Seguretat Social com en els de Salut Laboral i els estrictament sanitaris, amb cadascun dels 
Ministeris implicats, en els quals s’han presentat propostes concretes, basades en evidèn-
cies científiques que avalen el reconeixement de malaltia professional; una de les últimes va 
ser la mantinguda amb el Ministeri de Seguretat Social el passat 26 de novembre.

CCOO manté així la reivindicació que també siguin reconeguts amb aquest mateix dret 
els treballadors i treballadores de la totalitat d’activitats sanitàries i socio-sanitàries, la qual 
cosa inclou el personal d’ambulàncies, serveis funeraris, i totes les residències de gent 
gran (no sols les medicalitzades), així com el conjunt d’activitats auxiliars que participen 
en l’atenció sanitària i socio-sanitària i que estan exposades al contagi per contacte amb 
pacients. 

Miquel Lluch
Secretari general
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CCOO VALORA 
ELS AVANÇOS 
EN BRETXA 
DE GÈNERE 
I MALALTIA 
PROFESSIONAL 
PER COVID, 
PERÒ DENUNCIA 
L’OPACITAT QUE 
EL MINISTERI 
DE SEGURETAT 
SOCIAL MANTÉ 
EN MOLTES 
DE LES SEVES 
ACTUACIONS.
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NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

Pensions 
mínimes - 
Aprovat per la 
Llei 11/2020, 
de 30 de 
desembre, de 
pressupostos 
generals de 
l’Estat per al 
2021

* Totes les pensions es calculen en 14 pgues.

El document inclou les quantitats tant de 
les pensions mínimes (jubilació, incapaci-
tat permanent, viudetat, orfandat, a favor 

de familiars, pensions del SOVI o pensions 
màximes, pensions no contributives i pen-
sions de classes passives) com de les presta-

Juli Rius
Assessor
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ASSESSORAMENT INFORMA...

Prestacions 
familiars i 
assistencials 
- Aprovat per la 
Llei 11/2020, 
de 30 de 
desembre, de 
pressupostos 
generals de 
l’Estat per al 
2021)

cions familiars i assistencials (contributives 
o no contributives com l’assignació per 
fill a càrrec, el pagament per naixement 
o adopció en famílies nombroses, mono-

parentals o amb mare amb discapacitat, 
així com les prestacions de la Llei general 
de discapacitat o la pensió assistencial o 
l’IPREM). 
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E
l nou Complement de 
Pensions Contributives per a 
Reduir la Bretxa de Gènere, 

negociat i acordat en la Mesa del 
Diàleg Social (Govern, Patronal 
i Sindicats), amb propostes de 
CCOO, molt en línia a les establer-
tes en el Reial decret 3/2021, s’ha 
produït i canviat com a conseqüèn-
cia d’una sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea de data 
12 de desembre de 2019, contrave-
nint la Llei 48/2015, aprovada uni-
lateralment pel Govern del Partit 
Popular.

Amb aquesta nova Llei, es recu-
llen amb més precisió tots aquells 
aspectes no formulats en la Llei 
de 2015, i que, de forma més 
concisa, CCOO ha aconseguit 
plasmar en aquesta nova Llei, en 
la qual es determinen nous drets 
per a retallar la bretxa de gènere 
en matèria de pensions, entre 
homes i dones.

Amb aquest nou context, la 
norma s’amplia i s’avança de 
manera positiva en els aspectes 
següents:
 · La Llei fa un reconeixement 

exprés jurídicament de ser ins-
trument que té com a objectiu 
reduir la bretxa de gènere, i que 
passarà a mesurar-se oficialment 
per la Seguretat Social, per ava-
luar periòdicament els efectes 
aconseguits, amb aquesta o 
altres mesures.

 · La reforma s’adequa a la part 
dispositiva de la sentència TJUE 
(Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea).

 · El complement té revaloració 
anual, igual que el de les pen-
sions contributives.

 · S’estableix una quantia fixa per 
fill/filla.

 · Aquesta quantia s’ha establert 
en 27€ mes per cada fill/filla. En 
aquest punt, CCOO continuarà 

sol·licitant, en la Mesa del Diàleg 
Social, un increment fins a arri-
bar als 30€.

 · Es reconeix un nou dret, tant en 
les pensions mínimes, incloent 
els complements a mínims 
(abans no era així), com en la 
pensió màxima, podent superar 
el complement a aquesta pensió 
màxima.

 · La cobertura s’amplia a les jubi-
lacions anticipades, que anterior-
ment estaven excloses.

 · En compliment de la sentència 
del TJUE, s’amplia de manera sub-
sidiària als homes, en els casos en 
els quals la seva carrera de cotit-
zació s’hagi vist afectada per la 
cura d’un fill/filla, i el complement 
no el gaudeixi una dona, o també 
en els casos de ser titular d’una 
pensió de viduïtat.

 · S’abonarà en 14 pagues, junta-
ment amb la pensió que es tin-
gui assignada.

UN NOU COMPLEMENT DE PENSIÓ CONTRIBUTIVA 
PER A REDUIR LA BRETXA DE GÈNERE

PER INCAPACITAT PERMANENT

HOMES                                                                            DONES DIFERÈNCIA EN %

Nombre Pensió mitjana Nombre Pensió mitjana

600.370 1.047,38€ 348.822 901,39€             -13,93%

PER JUBILACIONS

3.724.259 1.360,77€ 2.406.309 905,50€ -33,45%

PER VIUDETAT

189.394 522,39€ 2.160.455 755,44€ +44,61%

PER ORFANDAT

178.206 416,79€ 160.204 415,06% -0,41%

A FAVOR DE FAMILIARS

13.801 573,78€ 29.247 613,46€ +6,46%

TOTALS

4.706.030 1.248,99€ 5.105.037 824,65€ -33,97%

QUADRE DE PENSIONS
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 · Els complements, tant l’antic 
com l’actual, seran incompati-
bles, sent optatiu poder triar el 
més beneficiós.

 · Les classes passives, incorpora-
des al sistema de la Seguretat 
Social l’any anterior, tindran dret 
a aquest complement, si tenen 
una pensió de jubilació, incapa-
citat permanent o viduïtat, no 
així en els casos de jubilacions 
anticipades. CCOO va sol·licitar 
l’extensió a tots els casos.

 · Volem ressaltar de l’acord 
l’establiment d’una quantia 
lineal, amb un efecte d’una 
major i millor distribució del 
complement, afectant les 
pensions mínimes, i molt espe-
cialment totes aquelles que tin-
guessin complement a mínims.

Per a la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO, 
aquest avanç negociat amb els 
agents socials es produeix com a 
conseqüència de les posicions sin-
dicals, per aconseguir l’anul·lació 
de la bretxa de gènere entre 
homes i dones en les pensions. 
D’aquí, a la determinació de con-
tinuar treballant per potenciar 
la legislació, en matèria d’un 
reconeixement explícit d’omplir 
les llacunes per cotitzacions, pro-
duïdes per cures de familiars, de 
les dones en la seva vida laboral,  
en els casos de les empleades de 
la llar, i en altres circumstàncies 
amb les quals es pugui continuar 
avançant per a la seva erradicació. 

El quadre de pensions per con-
ceptes i totals especifica la bretxa 
de gènere a data 31 de desembre 
de 2020.

A CCOO SEGUIM TREBALLANT, 
SEGUIM NEGOCIANT Y SEGUIM 
ACORDANT. 

Secretaria Institucional i Protecció Social
Secretaria de la Dona

NOU COMPLEMENT DE PENSIONS CONTRIBUTIVES PER A LA 
REDUCCIÓ DE LA BRETXA DE GÈNERE

L a bretxa de gènere que llastra els salaris i s’estén a les pensions, 
on les dones cobren de mitjana un 32,4% menys que els homes, 

segons dades d’Eurostat de 2018. Aquesta bretxa té a veure en bona 
mesura amb esquemes patriarcals, en què la carrera de cotització que 
s’interromp per fer-se càrrec de fills i pares és massa sovint la de la 
dona. Des de CCOO lluitem des de fa anys pel reconeixement de la 
cotització dels períodes suspesos per cura de fills o familiars, i així es va 
aconseguir traslladar a les reformes de 2007 i de 2011. El 2 de febrer es 
va assolir una nova fita de la lluita i del diàleg social en aprovar-se un 
nou complement de pensió contributiva per reducció de la bretxa de 
gènere, que substitueix l’anterior aprovat pel PP (2015) i que millora les 
condicions.

La reforma anterior s’havia aplicat a 800.000 persones beneficiàries, 
però incorporava limitacions com la d’adreçar-se tan sols a mares amb 
dos fills o excloure les jubilacions anticipades voluntàries. El comple-
ment es definia com un % sobre la pensió final (5% per 2 fills, 10% per 
3 i 14% per 4 o +). La quantitat mitjana d’aquesta pensió era de 23€ 
per fill/a. El punt feble raïa en el raonament de la prestació, que adduïa 
la “aportació demogràfica, quan sembla evident que aquesta necessita 
del concurs d’ambdós progenitors, i així va ser denunciat davant el 
Tribunal de Justícia Europeu, que fallà en contra de la prestació perquè 
atemptava contra la “Directiva d’Igualtat”. La sentència obligà així a una 
revisió de la prestació, que ara s’emmarca en la lluita contra la “bretxa 
de gènere”. El nou complement aporta una sèrie d’avantatges:
 · Reconeixement jurídic exprés  que l’objectiu és reduir la “bretxa de 

gènere”
 · S’estableix la figura jurídica de “complement de pensió”, cosa que 

garanteix la seva revaloració anual automàtica
 · S’amplia la cobertura del complement a totes les dones a partir del 

primer fill
 · S’amplia als casos de jubilació anticipada voluntària
 · Al ser quantia fixa per fill/a (27 €/mes x 14 pagues), millora el caràc-

ter redistributiu amb més benefici per a pensions baixes
 · La cobertura del complement s’amplia als homes, quan acreditin 

dret i sempre  que el complement no el gaudeixi una dona
 · Extensió de la cobertura al sistema de classes passives, tot i que par-

cial, ja que no s’ha aconseguit aplicar-lo a les anticipades
En canvi:
 · No es garanteix que hi hagi dos complements en el cas que hi hagi 

dues mares 
El complement es mantindrà mentre la bretxa en les pensions de 

l’any anterior sigui superior al 5%. El finançament serà mitjançant una 
transferència de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social. Es mante-
nen els complements ja reconeguts i es dona opció a les actuals bene-
ficiàries d’escollir el que més les beneficiï. Gràcies al canvi, hi haurà un 
22% més de dones amb complement, i una extensió de la cobertura 
fins al 78% de les noves altes de pensió, quan abans era el 63%. Això 
s’ha de sumar a la millora de la quantia mitjana de la pensió per fill/a, 
que és del 17,4%. La millora es trasllada així al 60% de les pensions. 
Però malgrat aquest avenç, no podem aturar la nostra lluita per la des-
igualtat. Encara queda molta bretxa per superar. 

SINDICAT
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A
questes dades a 31 de des-
embre de 2019, extretes 
de la Intervenció General 

de la Seguretat Social / Comptes 
Generals Exercici 2019, sobre 
ingressos i despeses d’aquests 
dos règims (Règim General i RETA 
= Règim Especial de Treballadors 
Autònoms), corresponen a les 
cotitzacions dels treballadors i 
treballadores, i a la seva posterior 
percepció per part dels pensionis-
tes. Donen una informació de com 
també s’ha d’abordar l’equilibri 
financer.

Com es comprova, el dèficit, 
segons cadascun dels règims, és 
molt dispar, i tenen molt diferents 
solucions perquè es produeixi una 
equitat, tant en les seves aporta-
cions, com en les seves posteriors 
percepcions, per a quan arribi el 
moment de la jubilació. CCOO ha 
anat sol·licitant, des de fa temps, 
fórmules correctores, amb la finali-
tat de canviar aquests desequilibris 
pressupostaris de les nostres pen-
sions.

Ens hem fet creditors, durant 
molt de temps, de reivindicar 
i sol·licitar, tant al carrer com 
davant les Institucions Públiques, 
l’obligació i la necessitat d’orientar 
el finançament de les pensions 
amb mesures ajustades a uns 
majors ingressos, dins dels paràme-
tres pressupostaris de la Seguretat 
Social.

En aquests moments, tenim vint 
recomanacions de la Comissió 
Parlamentària del Pacte de Toledo 
pendents dels tràmits parlamen-
taris, en línia amb les nostres 
propostes. Reclamàvem majors 
ingressos, i el trasllat d’algunes 
despeses impròpies als PGE. 

Tindrem l’oportunitat d’analitzar 
aquestes recomanacions, una 
vegada es discuteixin en la taula 
del Diàleg Social (Govern/Sindicats/
Empresaris).

Demanàvem majors ingressos, 
a través de l’increment de les 
cotitzacions en les bases màxi-
mes, fet aquest que es va produir 
l’any 2019, pujant de 45.012 € 
anuals a 48.840 €, un 8,5%, en el 
Règim General, encara bastant 
insuficient. Continuem reclamant 
una pujada gradual de les cotit-
zacions en aquest Règim, tal com 
està establert en el nostre entorn 
europeu (UE), i també reclamem, 
i considerem de justícia, una 
compensació percentual a aquest 
esforç a través d’una major pensió 
màxima. Aquestes mesures adop-
tades, més la pujada del Salari 
Mínim Interprofessional a 950 €, i 
l’increment de les bases mínimes 

de cotització a 1.108,33 €, són les 
que han de continuar, al costat 
d’altres d’estructurals plantejades 
per CCOO, com són les despeses 
impròpies, més pròpies d’altres 
estructures dels Pressupostos 
Generals de l’Estat.

 Continuarem sol·licitant una 
major aportació dels treballadors 
autònoms (RETA), ja que existeix un 
desfasament financer d’ingressos/
despeses del 41,88%, d’un col·lectiu 
que arriba als 3,3 milions de cotit-
zadors. Volem recordar el nefast 
acord del Govern, l’any 2019, amb 
les organitzacions d’autònoms 
ATA i UPTA, en què només es va 
produir una pujada de les seves 
cotitzacions del 1,25%. Actualment 
hi ha converses del Govern amb 
aquest col·lectiu, amb la finalitat de 
canviar les regles de les seves cotit-
zacions, per a portar-les a establir 
una cotització sobre la base dels 

INGRESSOS PER COTITZACIONS I DESPESES 
PER A PENSIONS
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CAGGGC

L
a humanitat ha patit en el transcurs de la his-
tòria diverses pandèmies, entre d’altres, la Pesta 
Negra, la Verola, l’anomenada Grip espanyola, el 

VIH/Sida,... totes elles amb una gran incidència en la 
mortalitat d’éssers humans. A l’11 de març de 2020 
l’Organització Mundial de la Salut va declarar la pan-
dèmia de la COVID-19.

La COVID-19 ha tingut una expansió molt ràpida, 
per la seva gran capacitat de transmissió, per les carac-
terístiques del propi virus i per estar en un món cada 
vegada més globalitzat, on els éssers humans i les 
mercaderies tenen una gran mobilitat.

Actualment no hi ha medicaments ni vacuna contra 
aquest virus, i  hi ha una carrera contra rellotge per 
part d’investigadors de diferents països, en l’àmbit 
públic i privat, per desenvolupar la vacuna.

La Comissió Executiva del Consell de la Gent Gran 

de Catalunya del dia 19 de maig de 2020 va debatre 
aquest tema i va acordar:
 · Demanar al conjunt de les Administracions públi-

ques que s’impliquin activament en la reclamació 
als organismes supranacionals per tal de que la 
vacuna contra la COVID-19 sigui pública i universal.

 · Davant els perills que pateix la humanitat amb aquest 
virus tan agressiu, s’ha d’evitar que l’ànim de lucre 
deixi fora a les persones i països més vulnerables.

Considerem que els manifestos referents a la vacuna 
de la COVID-19 que s’aprovin en les diferents adminis-
tracions han d’anar adreçats als Governs de Catalunya i 
d’Espanya perquè aquests els plantegin en els organis-
mes internacionals pertinents. 

La Comissió Executiva del Consell Nacional de la Gent Gran de 
Catalunya.

MANIFEST SOBRE LA VACUNA DEL COVID-19

SINDICAT

seus ingressos reals, i per conse-
güent establir millors condicions 
en les seves jubilacions, canviant 
així les actuals normes establertes 
per altres en les quals es pugui 
cotitzar en el tram que cadascun 
consideri oportú. Aquí el Govern ha 
de fer passos decisius per a realitzar 
els canvis necessaris, estem en el 
moment adequat per a aconseguir 
una contributivitat equilibrada, 
en relació al desfasament financer 

actual d’aquest col·lectiu.
Encara que amb unes xifres 

baixes, en comparació amb els 
altres dos col·lectius, però amb 
unes diferències d’ingressos/
despeses molt significatives, en 
els Treballadors de la Mar i els del 
Carbó, es produeixen desequilibris, 
a causa d’una minoració de treba-
lladors actius, en uns sectors cada 
vegada més deteriorats en matèria 
d’ocupació, i aprofundint en un 

nombre major d’incorporacions 
com a pensionistes.  En concret, en 
aquests moments, en el sector del 
carbó hi ha uns 2.000 treballadors 
en actiu, per uns 70.000 pensionis-
tes.   

Com sempre, l’objectiu de CCOO 
continuarà sent una màxima: 
mantenir el major conveni social 
d’aquest país, 9,7 milions de pen-
sionistes, amb aportacions defi-
nides, a través de la solidaritat i la 
contribució de les cotitzacions de 
treballadors i treballadores, com 
a resultat de la seva productivitat 
en el treball. Sense oblidar les 
generacions futures per a la seva 
incorporació en un sistema públic 

de pensions. 

Secretaria d’Institucional i Protecció Social 
Federació Estatal de Pensionistes i Jubilats

INGRESSOS  COTITZACIONS  PER CONTINGÈNCIES COMUNES. A 31-12- 2019 

Règim General  95.235.037.542,32 Milions d’€

Treballadors Autònoms 11.070.091.625,42 Milions d’€

DESPESES PER PENSIONS (JUBILACIÓ, VIUDETAT, ORFANDAT I A FAVOR DE FAMILIARS). A 31-12-2019

Règim General 97.882.761.250,35 Milions d’€

Treballadors Autònoms 15.706.874.000,57 Milions d’€

DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES PER RÈGIMS. A 31-12 2019

Règim General  95.235.037.542,32 M€ 97.882.761.250,35 M€ - 2.647.723.708,03 M€    2,78%

Treballadors Autònoms 11.070.091.625,42M€   15.706.874.000,57M€ - 4.626.782.375,15 M€ -41,88%
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En la Taula d’aquest document:
Les dades de les dues columnes 
(nombre de cuidadors), unes 
corresponents a Catalunya i les 
altres a Espanya, són les que ens 
facilita l’IMSERSO, no estan reco-
llides les facilitades en el web del 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat, 
i hem constatat que existeixen 
diferències entre les xifres publica-
des per les dues administracions.

Les primeres dades d’afiliació de 
cuidadors no professionals d’una 
persona dependent són les que 
figuren en el web de la Seguretat 
Social i són d’abril de 2008; el 
nombre de cuidadors no profes-
sionals estan recollits en el web de 

l’IMSERSO i són de maig de 2008. 
Les dades d’aquesta taula en el 
moment de fer aquest document 
són les últimes facilitades per la 
Seguretat Social i l’IMSERSO.

En la Taula, hi ha quatre 
línies (2012.10.31, 2012.11.30) i 
(2019.03.29, 2019.04.30), les dues 
primeres fan referència al mes 
anterior i al posterior a la pèrdua 
del dret a l’afiliació a la Seguretat 
Social de les persones cuidadores 
no professionals, motivada per les 
retallades del Govern del Partit 
Popular (PP); les dues últimes fan 
referència al mes anterior i al pos-
terior a la recupera- ció del dret, 
propiciada pel Govern del Partit 
Socialista (PSOE).

Hem procurat que les dades 
siguin trimestrals, per no fer una 
taula massa llarga. La Seguretat 
Social i l’IMSERSO ens facili-
ten dades mensualment, el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, trimestral-
ment, i manifestem que aquest 
Departament no facilita informació 
des del 1r trimestre de 2020.

Les dates que figuren en la 
columna són les contingudes 
en la informació d’afiliació de la 
Seguretat Social, les que figuren en 
les columnes de cuidadors, unes 
corresponen a final de mes i unes 
altres a principi de mes, aquestes 
últimes estan indicades en la Taula 
amb color vermell.

NOMBRE DE PERSONES AFILIADES A LA 
SEGURETAT SOCIAL DE CUIDADORES I 
CUIDADORS NO PROFESSIONALS

DEPENDENCIA          Nº AFILIACIADOS / Nº CUIDADORES NO PROFESIONALES / % AFILIADOS

Fecha
Catalunya España

Hombres 
afiliados

Mujeres 
afiliadas

Total 
afiliados

Nº 
cuidadores

% cuidadores 
afiliados

Hombres 
afiliados

Mujeres 
afiliadas

Total 
afiliados

Nº 
cuidadores

% cuidadores 
afiliados

2008-04-30 3 70 73 88  
Mayo 5

82’95 % 464 7.751 8.216 11.385 
Mayo 5

72’16 %

2008-06-30 39 842 881 10.539 
Día 30

8’35 % 838 14.802 15.640 34.027 
Día 30

45’96 %

2008-09-30 82 1.537 1.619 10.539 
Día 1

15’36 % 1.468 27.154 28.982 49.953 
Día 1

58’01 %

2008-12-30 128 2.445 2.573 17.115 
Día 1

15’03 % 2.211 40.699 42.910 109.287 
Día 1

39’26 %

2009-01-30 143 2.585 2.728 24.372 
Día 1

11’19 % 2.362 43.295 45.658 129.151 
Día 1

35’35 %

2009-03-31 323 5.595 5.918 26.310 
Día 1

22’49 % 3.150 55.891 59.041 151.291 
Día 1

39’02 %

2009-06-30 471 7.671 8.142 30.224 
Día 1

26’93 % 4.128 71.268 73.396 186.267
Día 1

39’40 %

2009-09-30 568 9.088 9.656 37.945
Día 1

25’44 % 4.917 83.567 88.484 228.817 
Día 1

38’67 %
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2009-12-30 704 10.689 11.393 45.408
Día 1

25’09 % 5.704 94.719 100.423 266.398
Día 1

37’69 %

2010-01-29 744 11.301 12.045 46.446
Día 1

25’93 % 5.977 98.560 104.537 280.013
Día 1

37’33 %

2010-06-30 1.084 15.439 16.523 66.631
Día 1

24’79 % 7.786 123.013 130.799 331.632
Día 1

39’44 %

2010-12-30 1.486 19.285 20.771 77.221
Día 1

26’89 % 9.379 141.187 150.566 377.787
Día 1

39’85 %

2011-01-31 1.516 19.682 21.198 76.413
Día 1

27’74 % 9.605 143.825 153.430 384.985
Día 1

38’85 %

2011-06-30 1.838 21.833 23.671 84.076
Día 1

28’15 % 11.195 155.647 166.842 401.176
Día 1

41’58 %

2011-12-30 2.262 24.912 27.174 87.357
Día 1

31’10 % 12.224 161.200 173.424 417.782 
Día 1

41’51 %

2012-01-31 2.347 25.398 27.745 86.977
Día 1

31’89 % 12.486 162.752 175.239 423.019
Día 1

41’42 %

2012-06-30 2.839 27.336 30.175 94.793
Día 1

31’83 % 13.508 165.927 179.435 427.747
Día 1

41’94 %

2012-10-31 2.728 26.204 28.932 106.206
Día 1

27’34 % 12.865 158.848 171.713 436.130
Día 1

39’37 %

2012-11-30 448 3.820 4.268 105.343
Día 1

4’05 2.694 22.656 25.350 434.438
Día 1

5’83 %

2012-12-28 425 3.598 4.023 102.956 3’90 % 2.538 21.395 23.933 426.810 5’60 %
2013-01-31 400 3.409 3.809 101.820 3’74 % 2.378 19.934 22.312 422.905 5’27 %
2013-06-28 322 2.909 3.231 102.456 3’15 % 1.983 17.071 19.054 409.435 4’65 %
2013-12-30 283 2.556 2.839 101.385 2’80 % 1.730 15.006 16.736 408.401 4’09 %
2014-01-31 277 2.493 2.770 101.327 2’73 % 1.698 14.674 16.372 407.731 4’01 %
2014-06-30 254 2.250 2.504 96.870 2’58 % 1.559 13.302 14.861 392.532 3’78 %
2014-12-30 227 2.033 2.260 90.486 2’49 % 1.414 12.139 13.553 374.348 3’62 %
2015-01-30 217 1.985 2.202 89.645 2’45 % 1.385 11.923 13.308 370.702 3’58 %
2015-06-30 203 1.801 2.004 88.507 2’26 % 1.261 10.887 12.148 361.807 3’35 %
2015-12-30 193 1.653 1.846 86.909 2’12 % 1.166 10.023 11.189 360.505 3’10 %
2016-01-30 187 1.619 1.806 78.637 2’29 % 1.141 9.884 11.025 351.393 3’13 %
2016-06-30 175 1.495 1.670 76.481 2’18 % 1.083 9.258 10.341 355.124 2’91 %
2016-12.30 163 1.376 1.539 73.445 2’09 % 1.059 8.694 9.753 361.209 2’70 %
2017-01-31 157 1.359 1.516 78.577 1’92 % 1.041 8.587 9.628 367.730 2’61 %
2017-06-30 151 1.246 1.397 79.498 1’75 % 997 8.026 9.023 373.050 2’41 %
2017-12-29 139 1.127 1.266 80.247 1’57 % 957 7.541 8.498 385.476 2’20 %
2018-01-31 136 1.097 1.233 80.063 1’54 % 938 7.434 8.372 384.504 2’17 %
2018-06-29 126 1.004 1.130 81.433 1’38 % 881 7.028 7.909 390.860 2’02 %
2018-12-28 119 926 1.045 80.288 1’30 % 832 6.692 7.524 406.849 1’84 %
2019-01-31 120 919 1.039 80.559 1’28 % 827 6.669 7.496 408.279 1’83 %
2019-03-29 107 888 995 80.198 1’24 % 803 6501 7.304 409.514 1’78 %
2019-04-30 170 1.351 1.521 80.240 1’89 % 1.381 12.881 14.262 411.165 3’46 %
2019-06-28 372 3.163 3.535 78.878 4’48 % 3.888 33.609 37.497 415.039 9’03 %
2019-12-30 562 4.591 5.153 79.562 6’47 % 5.896 49.155 55.051 426.938 12’89 %
2020-01-31 589 4.756 5.345 79.704 6’70 % 6.088 50.458 56.546 427.953 13’21 %
2020-06-30 650 5.003 5.653 79.435 7’11 % 6.486 53.324 59.810 439.579 13’60 %
2020-12-30 640 4.821 5.461 80.418 6’79 % 6.615 53.678 60.293 450.517 13’38 %
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ANALISI:
Les dades d’afiliació per gènere 
posen de manifest que la cura de 
les persones dependents recau 
fonamentalment en les dones. És 
un problema social greu, s’han de 
democratitzar els treballs de cura, 
cura dels nens i treballs de la llar, 
aquests s’han de realitzar per 
homes i dones indistintament.

El dret d’afiliació a la Seguretat 
Social de les persones cuidadores 
no professionals (pagada la cotit-
zació per l’Administració General 
de l’Estat) va ser suprimit al nov-
embre de 2012, i es recupera a 
l’abril de 2019. 

En la taula es reflecteix 
l’increment d’afiliació una vegada 
recuperat el dret, però passats 2 
any encara no s’han aconseguit 
els nivells d’afiliació (171.713) 
que existien abans que el dret 
fos llevat, hi ha un diferencial 
a Espanya en 2020.12.30 de 
(-- 111.420 afiliats). A Catalunya 
aquest diferencial és de 
(20.751afiliats menys).

És necessari fer difusió de 
la recuperació d’aquest dret, 
ja que l’afiliació no s’efectua 
d’ofici, les persones cuida-
dores que hi tinguin dret 
han de sol·licitar l’afiliació 
en la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Des de l’inici de l’aplicació de 
la  Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les persones 
en situació de dependència, en 
el % de cuidadors no professio-
nals afiliats a la Seguretat Social, 
la mitjana d’Espanya és superior 
a la de Catalunya.

Sobre el desenvolupament 
legislatiu: 

Establiment del  nou dret 
mitjançant:
Llei 39/2006, de 14 de desem-

bre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les persones 
en situació de dependència. En 
l’Article 18. Prestació econòmica 
per a cures en l’entorn familiar i 
suport a cuidadors no professio-
nals.

El cuidador haurà d’ajustar-se 
a les normes sobre afiliació, alta 
i cotització a la Seguretat Social 
que es determinin reglamentària-
ment.

En la Disposició addicional 
quarta. Seguretat Social dels cui-
dadors no professionals.

Reglamentàriament el Govern 
determinarà la incorporació a la 
Seguretat Social dels cuidadors 
no professionals en el Règim que 
els correspongui, així com els 
requisits i procediment d’afiliació, 
alta i cotització.

Regulació del nou dret mitjançant:
Reial Decret  615/2007, d’11 
de maig, pel qual es regula la 
Seguretat Social dels cuidadors 
de les persones en situació de 
dependència. (Per al desenvolu-
pament progressiu de l’aplicació 
de la Llei, inicialment Grau III 
Gran dependència i Grau II 
Dependència severa). Articles 1, 
2, 3, 4 
 · Podran ser cuidadors no pro-

fessionals d’una persona en 
situació de dependència, els 
familiars (fins a un tercer grau 
de parentiu).

 · En situacions excepcionals, 
podran ser persones que no 
tinguin grau de parentiu.

 · Quedaran inclosos obligatòria-
ment en el Règim General, en 
situació assimilada a l’alta.

 · Mitjançant conveni especial, 
no necessitaran acreditació de 
període de cotització previ.

 · La situació d’assimilació a l’alta 
serà a l’efecte de les presta-
cions de jubilació, incapacitat 
permanent, mort i supervivèn-

cia, derivades d’accident, qual-
sevol que siguis el seu caràcter, 
o de malaltia amb indepen-
dència de la naturalesa.

 · Es fixen excepcions. 
 · Topall mínim de cotització: el 

que a cada moment estigui 
establert en el Règim General 
de la Seguretat Social.

 · Si el cuidador no arriba a la 
dedicació completa, la base de 
cotització es reduirà proporcio-
nalment. No podrà ser inferior 
al 50% 

Ampliar i modificar el dret 
mitjançant: Reial decret 
175/2011, d’11 de febrer, que 
modifica el contingut del Reial 
decret 615/2007.  Article segon. 
Modificació del Reial decret 
615/2007, d’11 de maig, pel qual 
es regula la Seguretat Social dels 
cuidadors de les persones en 
situació de dependència. 
 · Podran ser cuidadors no 

professionals, les persones 
que siguin designades en el 
Programa Individual d’Atenció.

 · No és requisit obligatori tenir 
parentiu.

 · (Incorpora les persones cuida-
dores de Grau I, de dependèn-
cia moderada) 

 · Quan la persona a cuidar tin-
gui reconegut el Grau I, la base 
de cotització serà del 50% del 
topall mínim establert per al 
Règim General.

Treure el dret, mitjançant:
Reial decret llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per a garan-
tir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat. 
Disposició addicional vuitena. 
Règim dels convenis especials en 
el Sistema de la Seguretat Social 
dels cuidadors no professionals 
de les persones en situació de 
dependència. 
 · L’Administració General de 

l’Estat deixa de pagar la cotit-



LES CLAUS DE L’ANÀLISI

13Pensionistes

zació a la Seguretat Social de 
les persones cuidadores no 
professionals.

 · Per a les persones cuidadores, 
la seva afiliació a la Seguretat 
Social serà voluntària i podran 
subscriure un conveni especial 
en la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. 

 · La cotització serà a càrrec del 
subscriptor.

 · El conveni especial tindrà efec-
te des de la data de la seva 
subscripció.

Recuperació  del dret, mitjançant:
Reial decret llei 6/2019, d’1 de 
març, de mesures urgents per a 
garantia de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats entre dones i 
homes en el treball i l’ocupació. 
Article 4. Modificació del text 
refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, aprovat per Reial 
decret legislatiu 8/2015, de 30 
d’octubre. En el punt: Dotze. Es 
modifica la disposició addicional 
catorzena: Règim jurídic dels con-
venis especials dels cuidadors no 
professionals de les persones en 
situació de dependència. 
 · A partir de l’1 d’abril de 2019, 

es recuperen els drets perduts.
 · Aquests convenis especials 

faran efecte des de la data de 
reconeixement de la prestació 
econòmica, sempre que se 
sol·liciti dins dels 90 dies natu-
rals a partir de la data abans 
indicada. Transcorregut aquest 
termini, faran efecte des de la 
data en què s’hagi sol·licitat la 
seva subscripció. 

 · Les quotes a la Seguretat Social 
i per Formació Professional 
establertes cada any, seran 
abonades conjuntament i 
directament per l’Institut 
de Majors i Serveis Socials 
(IMSERSO) a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social. 

En el Punt Tretze. S’afegeix una 

nova disposició transitòria 
trentena primera, amb 
el tenor literal següent: 
«Disposició transitòria tren-
tena primera. Convenis 
especials en el Sistema de 
la Seguretat Social dels cui-
dadors no professionals de 
les persones en situació de 
dependència existents en la 
data d’entrada en vigor del 
Reial decret llei 6/2019, d’1 
de març, de mesures urgents 
per a garantia de la igualtat 
de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes en el 
treball i l’ocupació. 
 · En el cas dels cuidadors no 

professionals que tenen 
subscrit conveni especial 
amb la Seguretat Social, 
des de la data d’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret 
llei (1 d’abril de 2019), la 
quota serà abonada per 
l’Administració General de 
l’Estat.

 · Els cuidadors no professionals 
que acreditin que atenien una 
persona dependent i aquesta 
era beneficiària de la prestació 
econòmica, abans de l’1 d’abril 
de 2019, podran sol·licitar la 
seva subscripció al conveni 
especial des de la data abans 
indicada, sempre que se 
sol·liciti dins dels 90 dies natu-
rals següents.

 · Transcorregut el termini de 90 
dies, els efectes d’afiliació a la 
Seguretat Social, tindran lloc 
des de la data que se sol·licita 
la subscripció.

Reial decret llei 8/2019, de 8 
de març, de mesures urgents de 
protecció social i de lluita contra 
la precarietat laboral en la jor-
nada de treball. Disposició final 
segona: Modificació del text refós 
de la Llei General de la Seguretat 
Social, aprovada pel Reial decret 
legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. 

Tres. Es modifica l’apartat 1 de la 
disposició transitòria trentena pri-
mera en els següents termes: 
«1. Els convenis especials en el 
sistema de la Seguretat Social 
dels cuidadors no professio-
nals de les persones en situació 
de dependència, previstos en 
el Reial decret 615/2007, d’11 
de maig, pel qual es regula la 
Seguretat Social dels cuidadors 
de les persones en situació de 
dependència, que es mantinguin 
en la data d’entrada en vigor del 
Reial decret llei 6/2019, d’1 de 
març, s’entendran subsistents i 
es regiran íntegrament pel que 
es disposa en el reial decret llei 
citat, quedant la quota a abonar a 
càrrec de l’Administració General 
de l’Estat, a partir de l’1 d’abril de 
2019.» 

Juan Alamillo
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JUAN NAVARRO GARCIA

La Federació de Pensionistes lamenta la mort de Juan 
Navarro, membre del Consell Nacional de la CONC i 
un dels fundadors del sindicat, que va formar part de 
l’assemblea fundacional de l’església de Sant Medir, 
l’any 1964. Juan Navarro ha mort el dia 6 de febrer, als 
92 anys d ‘edat.

Juan Navarro Garcia (Aguilas, Múrcia, 1929). Arriba a 
Barcelona, amb la seva mare i els seus germans, l’any 
1945 i entra a treballar a l’empresa de fusta Francisco 
Llop, on s’afilia a la CNT fins el 1948. Va participar al boi-
cot als tramvies i la vaga general de 1951 a Barcelona. 
A les eleccions sindicals de l’any 1957 és escollit enllaç 
sindical en el marc del Sindicat Vertical franquista. L’any 
1964 s’afilia al PSUC i coneix a la gent que vol crear 
CCOO. Va formar part de la primera Comissió Obrera 
de Barcelona creada a l’assemblea de Sant Medir, el 
novembre de 1964. L’any 1971 es escollit vocal de la 
UTT del Sindicat de fusta de Cerdanyola.

A partir de l’any 1991 i fins l’actualitat, les seves 
tasques combina la seva participació i compromís als 
moviments veïnals, a Nou barris, com a president de 
la Comissió de Gent Gran del Districte, així com amb 
CCOO de Catalunya, del Consell Nacional de les quals 
forma part a més de la Federació de Pensionistes i 
Jubilats i de la CS de CCOO d’Espanya.

Juan Navarro va rebre, l’any 2014, la Medalla d’honor 
de la ciutat de Barcelona a proposta del Consell de 
Districte de Nou Barris.

La Federació de Pensionistes i Jubilats i el Sindicat, 
lamenten profundament la seva mort i traslladen els 
seu condol a familiars i amics.

Es voluntat de la Federació de Pensionistes i Jubilats 
realitzar un acte de reconeixement un cop les circum-
stàncies sanitàries ens ho permetin

.../... 

ELISA CLANCHET

La Federació de Pensionistes de  CCOO de Catalunya es dol de la mort de 
la companya Elisa Clanchet que, amb 103 anys , ens va deixar el passat  9 
de febrer.

Afiliada a CCOO de Catalunya des de 1976, va ser treballadora de les 
Arts Gràfiques. L’Elisa ha sigut un exemple de lluita i compromís amb la 
clase treballadora. 

No t’oblidarem. 
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CS-CONC

CCOO de Catalunya volem reconèixer 
l’esforç de les milers de persones que han 
fet possible el funcionament de les 8.181 
meses electorals, i a les treballadores i 
treballadors de les administracions, així 
com a les treballadores de la neteja dels 
col·legis electorals, per l’organització i la 
seguretat d’una jornada electoral que la 
pandèmia va fer excepcional.

Cal ressaltar la caiguda de la participa-
ció en més de 25punts, amb només el 
53,6% del cens. Des de CCOO, no només 
atribuïm aquest canvi a la pandèmia que 
ha tingut un efecte inqüestionable, sinó 
també al cansament de la ciutadania 
amb la situació política catalana dels 
darrers anys. Tot i això, cal considerar que 
la participació mitjana en l’històric de les 
eleccions a la Generalitat supera en poc 
el 60%. La referència del 2017 no és una 
mostra comparable per l’excepcional 
mobilització que es va donar en aquell 
procés electoral.

Els resultats donen la majoria en vots al 
PSC i un empat en escons entre PSC(33) 
i ERC(33). També mostren la majoria 
d’escons i vots independentistes, amb 
ERC com a força més votada dels partits 
independentistes, per sobre de JxCat (32).  
S’ha donat una forta pujada de la CUP(9). 
En Comú Podem manté la seva repre-
sentativitat (8) i el PdeCAt finalment es 
queda sense representació al Parlament.

El resultat porta a VOX al Parlament 
amb una important presència (11), que 
s’explica per la forta polarització i per 
una crisi en la dreta tradicional del PP (3) 
i C’s (6) que ha patit una forta davallada 
perdent 30 escons. Considerem que és 
una noticia molt dolenta. L’entrada de 
l’ultra dreta que representa la xenofòbia, 
l’homofòbia, el masclisme i l’autoritarisme 
afebleix la democràcia i intoxicarà la polí-
tica catalana, com ho està fent a Espanya. 
Cal que les forces democràtiques repre-
sentades al Parlament barrin el pas a les 
iniciatives d’aquest partit. El moviment 
sindical amb la resta de la societat civil 
lluitarem perquè no s’obri camí a les idees 
que trenquen la societat i atempten con-
tra les llibertats individuals i col·lectives.

CCOO de Catalunya fem una crida a 
conformar un govern que posi al centre de 

manera nítida les polítiques socials, econò-
miques i laborals davant la magnitud de la 
crisi sanitària, econòmica i social que patim.

 Demanem que el nou govern con-
templi les propostes que vam presentar 
als partits d’esquerra, una proposta “Per 
la reconstrucció social i nacional de 
Catalunya”.

A Catalunya calen polítiques que incre-
mentin la despesa social i la inversió en 
els pilars de l’estat de benestar, la salut, 
l’educació, els serveis socials i la depen-
dència que necessita un gir en la seva 
gestió assumint-la de manera directa des 
de la Generalitat i en coordinació amb 
salut. No podem acceptar les morts a les 
residencies de gent gran sense un canvi 
radical en la seva gestió.

Cal una govern que abordi el reforç del 
sector públic, amb més recursos i es fa 
necessari una reforma del sistema fiscal 
per incrementar la capacitat de recapta-
ció equiparant-nos amb la mitjana de la 
UE, més de 6 punts per sobre. Una fisca-
litat que incrementi la recaptació de qui 
més té i més guanya, que abordi el frau 
fiscal. No volem un Govern que bonifiqui 
la fiscalitat dels més rics estalviant-los 
l’impost de patrimoni i de donacions i 
successions, que no gravi l’activitat conta-
minant o les grans fortunes.

És necessari trobar acords amb 
l’estat per millorar el finançament de 
l’autogovern de Catalunya i per gestionar 
les fortes palanques d’inversió que sig-
nifiquen els fons de reconstrucció Next 
Generation de la UE. Un increment de 
recaptació fiscal, un millor finançament 
autonòmic i les inversions de la UE són el 
motor econòmic per afrontar la crisi i can-
viar el model econòmic i productiu.

A Catalunya li cal un Govern que aposti 
per la protecció de treballadors i treba-
lladores, les empreses i autònoms en 
aquesta crisi, que injecti diners als ajuts 
directes, que reforci el sistema de pro-
tecció a les persones, que lluiti contra la 
pobresa creixent al país.

És urgent aprovar uns pressupostos 
que contemplin aquestes mesures 
econòmiques i socials.

És imprescindible retornar a les rela-
cions de treball els equilibris que van 

trencar les reformes laborals, per transfor-
mar el mercat de treball actual, que incre-
menta alarmantment la precarietat i la 
pobresa. Per això ens mobilitzem aquest 
18 de febrer, per canviar aquestes normes 
a l’Estatut dels Treballadors, però també 
per pujar l’SMI i garantir un sistema públic 
de pensions digne. A Catalunya neces-
sitem un Govern que impulsi aquests 
canvis a l’estat espanyol.

 Cal un Govern que tingui clar el valor 
de la concertació i el diàleg social. Que 
faci una aposta clara per trobar els con-
sensos amb la societat civil i els agents 
socials en la reconstrucció social i nacio-
nal del país. Que aposti per un canvi de 
model productiu més sostenible social i 
ambientalment, que obri les portes a la 
igualtat efectiva entre dones i homes. Un 
Govern que recuperi la sobirania indus-
trial i reformuli el sector del  turisme per 
sortir de l’estacionalitat i el baix cost. Un 
model productiu que digitalitzi i desen-
volupi el sector primari i aposti per una 
economia circular que reaprofiti els recur-
sos i respecti el planeta. Un model que 
garanteixi l’equilibri territorial i desenvolu-
pi econòmicament i administrativament 
aquells espais de la Catalunya buidada.

Cal un govern que aposti pel diàleg 
polític, pel diàleg social, un govern que 
busqui els consensos necessaris per 
trobar solucions a la situació política a 
Catalunya, que necessita algunes solu-
cions parcials com a pas previ per abor-
dar les solucions estructurals. Cal avançar 
de manera acordada i profundament 
democràtica, sempre comptant amb 
la participació del poble i garantint el 
seu dret a decidir. La llibertat dels líders 
polítics i socials independentistes és una 
d’aquestes solucions parcials.

És urgent i és estratègic que el 
Parlament treballi ràpidament per donar 
resposta als reptes que té el país, sortir de 
la crisi sense deixar la gent enrere, canviar 
el model econòmic i productiu garantint 
una transició justa i gestionar política-
ment la necessària normalitat política i 
institucional dels marcs d’autogovern de 
Catalunya.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

VALORACIÓ DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 14F

CCOO DE CATALUNYA EXIGEIX UN GOVERN PER LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I 
NACIONAL DE CATALUNYA, QUE PROTEGEIXI LA GENT I IMPULSI UN CANVI DE 
MODEL PRODUCTIU AMB MÉS SOSTENIBILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
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E
l 1983 Miguel Ángel Lerma, 
llavors jove professor de 
matemàtiques, iniciava, escri-

vint una carta a El País, el procés 
que portaria a fundar a Espanya, 
l’any següent, 1984, la Associació 
Derecho a Morir Dignamente (DMD). 
Es feia llavors més públic el debat 
sobre la legalització de l’eutanàsia a 
l’estat espanyol. Han passat treta sis 
anys, que han sigut de lluita asso-
ciativa per tal d’aconseguir aquest 
dret. I, en aquest camí, s’han anat 
acumulant noms propis, carregats 
de dignitat i patiment, que ens han 
fet el regal de fer públiques  les 
seves denúncies, i inclús les seves 
morts, perquè no poguéssim mirar 
cap a un altres costat –tampoc els 
mitjans de comunicació, tampoc 
els nostres representants polítics–, 
perquè no poguéssim oblidar que 
ens faltava un dret fonamental: 
el dret a la llibertat també al final 
de les nostres vides. “Lliures fins 
al final” és un dels eslògans de 
l’associació DMD. 

El 29 de març, data límit per a 
la tramitació de la LORE al Senat, 
marca el que amb quasi total segu-
retat suposarà l’aprovació definitiva 
de la Ley Orgánica de Regulación 
de la Eutanasia (LORE). Si és apro-
vada sense canvis respecte al text 
que va remetre el Congreso, es 
publicarà al BOE el dia següent a la 
seva aprovació. Tres meses després 
entrarà en vigor. 

I ¿què suposarà l’entrada en vigor 
d’aquesta nova llei? El propi text, al 
seu preàmbul, ens diu que suposa la 
introducció d’un nou dret individual, 

que dona resposta a una demanda 
sostinguda de la societat i al debat 
obert “que se aviva periódicamente 
a raíz de casos personales que con-
mueven a la opinión pública”. És el 

moment de recordar els noms de les 
persones que ens han commogut 
perquè van lluitar per la seva llibertat 
al final de la vida i van decidir fer-nos 
el regal de fer públics les seves his-

LA LLEI D’EUTANÀSIA AL SENAT. 
MOLT A CELEBRAR
Aquesta llei recull moltes de les propostes plantejades a través dels anys per Dret a Morir 
Dignament (DMD), l’associació que lluita des de 1984 per aquest nou dret.

Tria el dia, il·lustració de Roser Matas per a l’exposició “La mort, digna i il·lustrada”. Drets cedits a 
DMD-Cat.
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tòries. Per no oblidar-los, per agrair-los 
de nou el regal d’obligar-nos a veure, a 
mirar, sense deixar-nos tancar els ulls, 
el que suposava l’absència d’aquest 
dret: Ramón Sampedro, Inmaculada 
Echevarría, Madeleine Z, Daniel 
Mateo, Carlos Santos, Jordi Rodríguez, 
Pedro Martínez, José Luis Sagüés, 
Antonio Aramayona, Carlos Martínez, 
Montserrat Voltà, José Antonio Arrabal, 
María José Carrasco, Maribel Tellaetxe 
i Antoni Monguilod, entre d’altres. 
A l’associació DMD sabem que són 
molts més els noms, sabem que hi 
ha hagut moltes persones que han 
optat per deixar a l’anonimat els seus 
dolorosos processos de mort i que 
s’han vist obligats a acumular al seu 
patiment el dolor de la clandestinitat o 
de l’exili a Suïssa per no poder disposar 
a Espanya d’un dret que la ciutadania 
d’altres països anava tenint. 

El preàmbul de la llei també entra 
en algunes de les causes que con-
flueixen a l’actual, i sostingut en el 
temps, debat sobre l’eutanàsia. En 
mots textuals: “la creciente prolonga-
ción de la esperanza de vida, con el 
consiguiente retraso en la edad de 
morir, en condiciones no pocas veces 
de importante deterioro físico y psí-
quico; el incremento de los medios 
técnicos capaces de sostener durante 
un tiempo prolongado la vida de 
las personas, sin lograr la curación o 
una mejora significativa de la calidad 
de vida; la secularización de la vida y 
conciencia social y de los valores de 
las personas; o el reconocimiento de 
la autonomía de la persona también 
en el ámbito sanitario”.

Amb tot això no podem estar 
més que d’acord. A més, sabem que 
aquesta llei recull moltes de les pro-
postes plantejades a través dels anys 
per DMD. Per tant, molt a celebrar, ja 
que sabem que, a partir de l’entrada 
en vigor de la llei, la immensa majo-
ria de les persones que s’apropin a la 
nostra associació perquè elles o els 
seus familiars estan vivint situacions 
de vida, marcades pel patiment i la 

malaltia, que elles consideren indig-
nes; o processos de mort carregats 
de dolor i patiment que no volen  
apurar fins al final; trobaran una 
resposta jurídica al seu lliure desig 
d’avançar la seva pròpia mort de 
forma assistida i, així, podran  establir 
elles la data i evitar-se alguns dies, 
mesos o anys de patiment inútil 
sense perspectives de millora. 

La llei estableix que podran dema-
nar l’ajuda a morir les persones que 
tinguin una malaltia greu i incurable 
o les que tinguin un patiment greu, 
crònic i impossibilitant, sempre que 
siguin majors d’edat i tinguin la capa-
citat mental preservada. Hauran de 
seguir processos deliberatius amb el 
metge o metgessa i rebre informa-
ció sobre els pronòstics de la seva 
malaltia i la possibilitat d’accedir a 
cures pal·liatives. Hauran de fer dues 
sol·licituds, per escrit i amb quinze 
dies de separació entre la primera i 
la segona. Si bé és important afegir 
que també s’haurà pogut deixar 
constància de la sol·licitud d’eutanàsia 
a través del Document de Voluntats 
Anticipades (DVA) per si quan arribi 
el moment es dona el cas d’haver 
perdut la capacitat d’expressar-nos. 
L’ajuda a morir podrà portar-se 
a terme al domicili o a hospitals 
(públics, privats i concertats) . 

A DMD som conscients que hi 
haurà persones que quedaran fora 
dels marcs establerts a la llei, un 
marc que la llei defineix com a “con-
texto eutanásico”. També sabem 
que el procés per a la petició de 
l’eutanàsia, que estableix un control 
previ i no només posterior com a la 
resta de països on està legalitzada, 
se’ls farà, a algunes persones en 
situacions molt difícils, molt llarg, 
massa llar, i que la solució al seu 
patiment podria arribar massa tard, 
o no arribar, si la seva demanda 
encalla en algú dels tràmits buro-
cràtics que s’hi  estableixen. Però 
tenim clar que aquesta llei suposa 
un gran pas endavant.

Amb la llei aprovada, serà neces-
sari que l’administració autonòmica 
compleixi amb els seus deures. 
I el Departament de Salut de la 
Generalitat ja ha començat a posar-
hi fill a l’agulla: ha constituït el Grup 
de Desplegament de l’Eutanàsia 
al que participa DMD. I és que la 
pròpia llei obliga a informar a la 
ciutadania d’aquest nou dret, a 
formar a les i els professionals de la 
sanitat i a garantir que el dret que 
estableix a l’objecció de consciència 
no bloquegi l’exercici del nou dret 
a cap institució sanitària. L’objecció 
de consciència és un dret indivi-
dual, no institucional, i així hi queda 
recollit. Esperem, per tant, que no 
es repeteixin situacions que encara 
avui dia es donen respecte al dret 
a l’avortament: de tant en tant ens 
arriben notícies sobre la impossibili-
tat o les grans dificultats per avortat 
a determinades institucions, inclús 
de la sanitat pública, inclús de cen-
tres sanitaris concertats que reben 
diners públics dels nostres impostos. 

 Per tot això, mentre celebrem la 
consecució del dret a la mort assisti-
da per aquelles persones que es tro-
bin en un “contexto eutanásico”, ens 
comprometem a estar vigilants per 
a que les persones que decideixin 
exercir-lo puguin accedir-hi, perquè 
la ciutadania estigui informada i el 
personal sanitari format. I estarem 
a disposició de les persones que es 
trobin amb problemes per a complir 
amb els seus desitjos de dignificar la 
seva mort triant aquest camí. 

Lliures fins al final, aquesta és 
la proposta de l’associació Dret a 
Morir Dignament. I per això segui-
rem lluitant per a que els que ens 
volen imposar els seus punts de 
vista a tota la ciutadania, a partir de 
posicions d’integrisme religiós, no 
puguin bloquejar l’exercici d’aquest 
nou dret. 

Isabel Alonso Dávila. 
Vicepresidenta de DMD-Cat.
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ELS LLADRES CONTRA LES 
PERSONES, 2
Robatoris sense «lladres»
Hem vist exemples de robatori a Israel (segle VIII aC), 
a Catalunya (segle XI) i a Anglaterra (segle XVIII). En 
tots tres casos, que es podrien multiplicar per molt, 
es donaven dues característiques que han estat així 
durant la quasi totalitat de la història humana: es trac-
tava d’una societat agrícola i el robatori era individual 
(era una persona qui robava a una altra persona). Tot 
i que ja apuntaven alguns elements institucionals: a 
Catalunya ja hi hagué la intervenció d’alguns jutjats 
espoliant «legalment» alguns pagesos, i a Anglaterra 
existiren lleis del Parlament que imposaven els tanca-
ments de camps, cosa que afavorí molt tot el procés.
Ara bé: més modernament (segle XX), i ja en el marc 
d’una societat cada vegada més industrial, va anar 
apareixent i es va desenvolupar una forma nova 
de robar del tot revolucionària: no se sabia qui era 
qui robava, perquè no robava ningú en concret. Si 
s’acomiadava un treballador/a, o diversos, sense que 
això fos necessari per a la continuïtat de l’empresa, 
sinó amb l’objecte de disminuir despeses i augmentar 
el benefici, si ocasionalment es feia treballar més hores 
de les normals sense pagar-les, si no es mantenien les 
normes de seguretat en la feina, de qui era la culpa? 
El director diria que rebia ordres del gerent, el gerent 
s’excusaria amb el president del Consell i aquest diria 
que ell no manava pas personalment, sinó que execu-
tava allò que acordaven els consellers. Cada conseller, 
si se li hagués preguntat, diria que ell només era un 
vot entre 40, per exemple.
Es tractava igualment de robar? I tant!! Si s’acomiadava 
una persona en un moment de falta de feina, se li 
robava, ni més ni menys, que els seus mitjans de vida. 
En altres casos potser menys, però també. Però qui 
robava? Oh!, ningú en concret, perquè era entre tots, 
i eren molts. L’invent de les societats anònimes es 
va traduir en la  «institució», com si diguéssim, dels 
«robatoris anònims». Ja es va arribar, és clar, a conside-
rar jurídicament la culpabilitat col·lectiva de les socie-
tats, anònimes o no. 
Però llavors es va passar a un tercer estadi: les lleis. 
Els tribunals podien culpar la direcció d’una empresa, 
però ho havien de fer d’acord amb unes lleis. Com 
que, en aquestes èpoques (avançat el segle XX), ja 
hi havia uns nivells de consciència popular contraris 
al robatori, per procedir de manera «elegant», es van 
començar a fer lleis, anomenades «socials», que pro-
hibien les formes de robar més descarades, més des-
vergonyides, però, en canvi, toleraven, o bé ignoraven, 

altres formes més subtils o no tan conegudes. Però 
no sols això, sinó que les lleis, fins i tot les «socials», 
podien tenir sentit molt diferent segons quin Govern 
i quina majoria parlamentària les havien aprovat. Així 
podien decidir que, en segons quines circumstàncies, 
els treballadors/es podien ser acomiadats de manera 
més fàcil i més nombrosa que en altres moments.
Però, parlant dels efectes de les lleis i altres disposi-
cions, tant o més que les lleis laborals, hem de tenir en 
compte, per exemple, les lleis sobre l’habitatge. 
En aquest sentit, ens remetrem a la Llei 
d’Arrendaments Urbans, de 1994 (actualitzant-ne una 
de 1964). Per exemple (lo més important): la llei esta-
blia la durada mínima dels contractes de lloguer en 5 
anys (ja era ben poc). Però durant la segona dècada 
del segle actual, un mal Govern, per beneficiar els pro-
pietaris, reduí aquest termini a 3 anys. Què significava 
això? Com més curt fos el contracte, més aviat el pro-
pietari podia modificar-lo a favor seu. I el llogater que-
dava en una situació d’inseguretat permanent: durant 
aquella mala dècada hi hagué un augment escanda-
lós de preus de lloguer en les grans ciutats, i un llarg 
rosari de tragèdies de llogaters desnonats, i molts 
altres que van haver d’anar a viure fora de la seva ciu-
tat (i, encara, altres dormint al carrer). L’afer millorà una 
mica quan un nou Govern restituí la durada de 5 anys, 
que encara determina un fort nivell d’inseguretat per 
a les persones. Va ser un cas molt clar, i molt tràgic, 
de robatori descarat i institucional a les persones en 
una de les dues coses més necessàries per a la vida. 
Sobretot, perquè una gran part dels propietaris que 
s’abusaven d’aquesta situació eren bancs i societats 
que es dediquen, especialment, al robatori a través de 
l’habitatge. Em permeto anomenar l’activitat d’aquest 
període com La Gran Operació Lladre del Segle XXI, a 
Catalunya i a Espanya.
De fet, la pitjor actuació dels lladres ha sigut sempre 
l’acaparament, i l’escassesa provocada, dels béns més 
necessaris per a la vida diària de les persones.  Com 
cantàvem quan érem joves:

De pa i de pisos, en certs països,
Bé prou n’hi hauria en abundor,

Si aquesta colla, que són de l’olla, 
Només passessin amb la ració.

I allò que deien aquestes estrofes era veritat, però avui 
ho és moltíssim més que quan ho cantàvem. Avui es 
pot assegurar que, en un país occidental, des del punt 
de vista econòmic, és IMPOSSIBLE que hi hagi ningú 
pobre. Si n’hi ha, és que algú (o alguns, o molts) l’està 
robant. Li està robant la part que li toca, o bé del pro-
cés productiu o bé de la política assistencial. 
I seria molt interessant que un equip de tècnics anés 
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De tres en tres, 4
Mesures per evitar la pobresa
(El gran camí que hi ha hagut sempre per arribar a la 
pobresa ha sigut: tenir alguna gran necessitat, haver 
de recórrer a un préstec, no poder-lo pagar durant 
molt temps, o mai, que aquest deute vagi augmen-
tant amb els interessos, i qualsevol execució judicial 
que expropiï al deutor lo poc que tenia.)

Quan facis un préstec de diners, aliments o qualse-
vol altra cosa a un germà teu israelita, no li exigeixis 
interès. Podràs exigir interessos a un estranger, però 
no a un germà teu. (Deuteronomi 23: 20-21)
Cada set anys, condoneu els deutes de tothom. La 
condonació es fa així: quan es proclami la condona-
ció dels deutes en honor del Senyor, tota persona 
que hagi fet un préstec a un altre israelita, un germà 
seu, li perdonarà el deute i no l’hi reclamarà més.  
(Deuteronomi 15: 1-2)
Les terres no es poden vendre definitivament, perquè 
tot el país és meu, i per a mi vosaltres no sou més 
que uns usuaris. Per això, de totes les terres del vostre 
patrimoni, en mantindreu el dret de rescat. Si un dels 
teus germans israelites cau en la misèria i ven part de 
les terres que formen el seu patrimoni, el seu parent 
més pròxim té dret a rescatar allò que l’altre ha venut. 
(Levític 25: 23-25)

De tres en tres, 5
Ajuda efectiva als pobres, si n’hi ha, que no n’hi ha 
d’haver

Cada tres anys, serà l’any del delme. Llavors separa 
la desena part de les teves collites i posa-la a la dis-
posició dels levites, dels immigrants, dels orfes i de 
les vídues, perquè puguin menjar. (Deuteronomi 14: 
28-29)
Tens sis anys per sembrar la terra i recollir-ne el fruit, 
però el setè any deixa-la reposar, no en recullis el 
fruit. Deixa que en mengin els pobres del teu poble, 
i el que resti, que s’ho mengin els animals feréstecs. 
(Èxode 23: 10-11)  
Quan segueu, no arribeu fins al límit del camp ni 
recolliu les espigolalles. I en la verema, igualment: no 
recolliu els raïms petits ni els grans que han caigut. 
Deixeu-ho per als pobres i els immigrants. (Levític 19: 
9-10) 

Antoni Ferret

elaborant, per a un marc geogràfic 
que fos relativament mesurable, com 
Barcelona, Catalunya, Madrid, un 
índex a base de: recursos que man-
quen a les persones, part alíquota 
que tocaria a cada persona de les 
categories dirigents econòmiques i/o 
administratives o polítiques, segons 
els diferents nivells de responsabilitat 
en cada una d’elles. És clar que no en 
sortiria una cosa ni tan sols aproxi-
mada, però que es pogués dir:  A vós, 
pel càrrec que ocupeu, us correspon 
un molt probable índex de robatori 
anual de, més o menys, entre tants 
milers i tants. 

Antoni Ferret

DE TRES EN TRES, 3, 4 I 5
Què diu la Bíblia sobre la pobresa?
Més ben dit:
Què diu «la part bona» de la Bíblia 
sobre la pobresa?

De tres en tres, 3
Sol·licitud pels pobres
(No “hi ha d’haver” pobresa. Si n’hi ha, 
s’ha d’ajudar)

No hi ha d’haver pobres entre els teus, 
ja que el Senyor, el teu Déu, et beneirà 
abundosament en el país que et dona 
en herència... (Deuteronomi 15: 4)
Si un dels teus germans israelites cau 
en la misèria i veus que no es pot 
mantenir, assisteix-lo perquè pugui 
continuar vivint al teu costat. Fes-ho 
també amb un immigrant o un foras-
ter. (Levític 25: 35)
Quan en una de les ciutats que el 
Senyor, el teu Déu, et dona, hi hagi 
un pobre entre els teus germans, no 
endureixis el cor, no tanquis la mà al teu 
germà pobre. Obre-li la mà i presta-li 
generosament... (Deuteronomi 15: 7-8)
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OPINIÓ

TENIM VEU. VOLEM VIURE AMB 
BENESTAR I DIGNITAT
Les persones som éssers vius que naixem, aprenem i 
madurem. En aquest procés, ha d’existir el dret a una 
vida digna, a una educació, a uns serveis i a unes pres-
tacions que cobreixin les nostres necessitats per al des-
envolupament vital com a persones.  

Un d’aquests col·lectius de persones som la gent 
gran, que, si bé simpatitzem amb aquells col·lectius 
socials que reivindiquen el dret al treball, el qual 
dignifica les persones amb un salari digne, el dret a 
l’habitatge i a l’ensenyament públic, també defensem 
els nostres drets com a col·lectiu i que, en alguns casos, 
també afecten tots els ciutadans i ciutadanes.

En els propers anys, el creixement del nombre de per-
sones grans farà que aquestes tinguin cada vegada més 
pes en la població. La gent gran al Vallès Oriental repre-
senta el 16,67% de la població (dades de l’any 2019).

Afrontar aquesta realitat és un dels principals reptes 
que tenim les ciutats i els pobles, ja que això suposa 
una  transformació que impacta en tots els afers de la 
vida i els cicles vitals de les persones.

Per tot això, les administracions (Generalitat, consells 
comarcals, ajuntaments...) han de prendre consciència 
dels reptes que suposa el progressiu increment de 
l’envelliment en la nostra societat, ja que representa un 
desafiament global i calen polítiques transversals per 
fer-hi front.

En aquest sentit, la Comissió Permanent del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental, òrgan 
creat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, està 
preparant l’assemblea de la gent gran de la nostra 
comarca per a aquest any 2021, en la mesura que sigui 

possible, en funció de la crisi sanitària. 
L’eslògan  d’aquesta assemblea és “Tenim veu, volem 

decidir el nostre present i futur per viure amb benestar i 
dignitat”, amb dos objectius clars: a)  Que les adminis-
tracions locals del nostre territori apliquin polítiques i 
recursos destinats a la gent gran amb més intensitat i 
amb més serveis de qualitat; i b) Aconseguir la partici-
pació social i comunitària de les persones grans: actiu 
social i sentit vital, atès que aquests són uns dels fac-
tors més importants per al benestar de les persones en 
la vellesa. Volem acabar amb allò que deia la Ponència 
del 8è Congrés de la gent gran: “les persones grans cons-
tatem que no tenim ni el lloc ni  la visibilitat que ens per-
toca en la societat que hem ajudat a construir”. Ningú no 
farà res per nosaltres si no som actius com a col·lectiu, 
defensant, recuperant i millorant allò que ens pertoca.

Mentrestant, volem que el Consell Comarcal impulsi 
la creació de consells de gent gran en el conjunt de 
ciutats i pobles de la nostra comarca, com a eina de par-
ticipació i vinculació de les necessitats de la gent gran, 
així com promoure la creació de regidories de gent gran 
en els ajuntaments. També creiem que cal treballar una 
proposta de redacció de Pla Estratègic de lluita contra la 
solitud no volguda de les persones grans.

Aquesta feina que fem no solament és en benefici 
de les persones grans, sinó que  també per a les prope-
res generacions que un dia arribaran a ser grans. Volem 
potenciar un estat del benestar social, ja que un país 
que inverteix en la seva gent, és un país que estima.   

Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Vallès Oriental
(Magda Bes, Josep Torrecillas, Anna Maria Escursell, Jordi Clua, Imma 
Riera, Joan Vilarrasa, Rafael Garcia, Rosa M. Collet i Diego Fernández.)

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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CULTURA

E
ls debats sobre quin tipus d’història cal fer han 
estat constants. Història social, política o cultural? 
Micro o macro història? Història de les conjun-

tures o història de llarg abast? Com va dir Pierre Vilar, 
mestre d’historiadors, el que cal fer és una història 
total. On tots i totes, pretèrits i presents, hi estiguem 
representats, és a dir, en siguem els protagonistes.

Òbviament, això no està renyit amb les petites his-
tòries, aquelles que ens parlen de persones concretes. 
En aquest sentit, estem de sort. Darrerament han 
sorgit tres iniciatives editorials que ens parlen d’un 
munt de catalanes i catalans que han fet història, pel 
que van viure i per les aportacions que ens han deixat. 
Fem-ho per ordre cronològic. L’octubre de 2020 va 
sortir un llibre editat per l’historiador Pere Gabriel: 
Republicans catalans del segle XIX. Espanya i nació a 
Catalunya (Publicacions de l’Abadia de Montserrat). 
És un llibre coral, com els altres dos. Pel llibre desfilen 
personatges republicans ben diversos. Des dels més 
coneguts, com Salvador Sanpere i Miquel, Josep Lluís 
Pellicer, Josep Roca i Roca, Pompeu Gener o Josep 
Maria Vallès i Ribot, fins d’altres que ho són bastant 
menys, com Juan Antonio Llinàs o Sebastià Sunyer i 
Gavaldà. El característic del llibre, és que cap d’ells no 
s’inclou en el filó del republicanisme federal de Pi i 
Margall, tot i que aquest va ser àmpliament majoritari 
en un moment donat. El que queda clar és que, al llarg 
del segle XIX i inicis del XX, es podia ser republicà de 
moltes diferents maneres.

El que sí ens parla de Pi i Margall i altres catalans 
que van fer història en les Espanyes és el segon llibre, 
editat per Ricardo García Cárcel i María Ángeles Pérez 
Samper: Catalanes en la historia de España (Ariel), sortit 
al mercat el novembre passat. Són tretze biografies i 
una biografia coral, la dels personatges que van pro-
tagonitzar la Transició espanyola de la dècada dels 
setanta del segle passat. Comença amb la biografia 
d’una dona tan important en la seva època com des-
coneguda ara: Estefania de Recasens. Segueixen perso-
natges ja més coneguts i cabdals en el passat espanyol 
des del segle XVI: Capmany, Balmes, Pi i Margall, com 
hem dit, Prim, Balaguer, Figuerola, Cambó, Pla o López 
Rodó. Només dues dones entre tretze personatges. En 
tot cas, són més que en el llibre anterior, on no n’hi ha 
cap. Es veu que això del republicanisme, fins fa poc, 
ha estat cosa només d’homes. Potser sorprendrà saber 
que Agustina d’Aragó, realment Agustina Raimunda 

Saragossa i Domènech, filla de Barcelona i que es va 
fer famosa arran d’una canonada contra els francesos 
el juliol de 1808, va ser, fins que va morir, alferes de 
l’exèrcit espanyol. O que, realment, Prim no va fer bom-
bardejar Barcelona el 1843, com a voltes s’ha dit; era 
fora de la ciutat.

El tercer llibre és encara més coral, tant pel que fa als 
autors, com als personatges contemplats. L’ha dirigit 
l’historiador Borja de Riquer: Vides catalanes que han 
fet història (Edicions 62); sortit també el novembre 
de l’any passat. S’hi recullen les vides de cent vint 
personatges (o famílies). Des d’Indíbil i Mandoni, uns 
clàssics, Luci Licini Sura i el seu llibret, que aixequi la 
mà qui els conegui, o l’adolescent Eulàlia, que la feren 
santa i patrona de Barcelona, fins Josep Fontana, Fabià 
Puigcerver i les dues Montserrats, la Caballé i la Roig. 
No cal dir que són majoritàries les vides dels temps 
contemporanis (segles XIX, XX i XXI). Constitueix una 
manera diferent d’apropar-se a la història de Catalunya. 
És reconfortant constatar que, a mesura que ens apro-
ximem a l’actualitat, va augmentant la presència de 
dones: dues a l’edat antiga, quatre a l’edat mitjana, una 
a l’edat moderna (aquí hem punxat) i setze als temps 
contemporanis. En total un 20% escàs, però. Les bio-
grafies són curtes i intenses, es llegeixen molt bé.

Cal dir que entre els tres llibres només es repeteixen 
sis personatges: Jaume Balmes, Francesc Pi i Margall, 
Joan Prim, Víctor Balaguer, Francesc Cambó i Josep Pla. 
Són llibres i biografies complementaris, doncs.

Fèlix Riera (La Vanguardia, 23 de gener de 2021; 
Culura/s) ha deixat escrit, en la ressenya dels dos 
darrers llibres, el que segueix, em sembla una bona 
manera d’acabar la meva: «Si observem les seves tra-
jectòries des d’aquesta perspectiva [la de l’actualitat 
de determinats debats] i les ampliem a l’àmbit dels 
polític catalans, resulta especialment interessant 
constatar que cap d’ells no aconsegueix assolir el 
propòsit d’impulsar Catalunya a les més altes quotes 
d’autogovern ni d’orientar Espanya cap a una visió 
reformista i modernitzadora.» 

Jordi Casas
Historiador

VIDES QUE HAN FET 
HISTÒRIA



ACTIVITATS CULTURALS

22 Pensionistes

Trobada virtual organitzada per la Federació de JJ i PP 
de CCOO de Vormarós / Dijous 4 de febrer, a les 19h
Deixeu-me que comenci amb les darreres paraules del 
llibre de Miguel Pajares, ja que crec que sintetizen el 
debat i ens situen avui on estem pel que fa referència 
al canvi climàtic i als refugiats i/o migrants climàtics. 
Dues realitats malauradament inseperables. Mai tan 
poc diu tant. No oblidem que estem en un context 
electoral, on es parla i es crida molt, però és reflexiona 
poc, i se’ns convida constantment a l’acció, però, per 
fer què? Anar a on? El llibre de Miguel Pajares intenta 
donar respostes a tot això, cap a quin món anem els 
pròxims anys, si estem encara a temps de redreçar 
camins mal encarrilats i com ho hem de fer-ho. Vegem 
què ens diu en Miguel Pajares:
“Hem de posar als governs partits capaços d´impulsar la 
transició energètica i ecològica amb la urgència neces-
sària; partits que també apostin per una bona gestió 
internacional de les migracions, en lloc d´abordar-les des 
dels prejudicis xenòfobs dominants, com succeeix a la 
majoria de països…”
Tenim molts governants porucs, preocupats per la 
imatge i les enquestes, però no per solucionar pro-
blemes, problemes greus, a favor de la majoria. Cal, 
segons l’autor, valentia, mirada llarga, per prendre deci-
sions radicals (a vegades impopulars), contundents i 
dràstiques, que recondueixin les nostres vides cap a 
una sostenibilitat i un equilibri amb la natura, que pos-
sibiliti un futur esperançador per a les futures gene-
racions. Acords internacionals, però que siguin vincu-
lants, que obliguin els governs, sobretot els del nord, a 
complir-los i a prendre mesures medioambientals que 
no posin en perill el planeta. 
“…perquè no hi haurà transició ecològica sense disminu-
ció de la despesa energètica i sense un canvi profund en 
les nostres pautes de consum i mobilitat. Tampoc hi haurà 
gestió de les migracions si no creixem en solidaritat…”
Transició energètica i solidaritat. És necessari i urgent, 
per a això, un canvi de model econòmic en el consum 
energètic i en el tracte just i solidari amb els països 
del tercer món, i amb els migrants que surten d’ells, ja 
que els països del nord són els principals responsables 
d’aquesta situació. No tenim un capitalisme de rostre 
humà, no es podrà fer una transició ecològica des de 
dins del sistema, aquest no ho permet, tot i que sembla 

que és el que vindrà. Aquest sistema no té capacitat 
per subsistir  i al mateix temps portar-nos una societat 
millor, un món més just, sostenible i que pensa en les 
futures generacions. Consum i benefici són incompati-
bles amb sostenibilitat i justícia. I pau verda.
“…De manera que tenim l’obligació de votar a favor de la 
transició ecològica i solidària, però també d’acompanyar 
aquests vot amb canvis congruents en la nostra forma de 
vida. Aquesta és possiblement la nostra principal respon-
sabilitat ciutadana i, a l’inici de la tercera dècada del segle 
XXI, és la definitiva per afrontar l’emergència climàtica, ja 
no podem eludir-la.”
Són moments per passar a l’acció, no ens queda 
temps, els pròxims 30 anys es decidirà el nostre futur, 
està en les nostres mans contribuir a aquest canvi can-
viant hàbits i consum personal i, des de Baix, fer per 
ajudar les condicions pel canvi energètic. Ni l’ús de les 
energies renovables per si soles podrà canviar aquesta 
situació si no plantegem un canvi radical en el model 
econòmic i social que patim.
I de l’acció urgent a la reflexió. 
Les principals idees que defensa en Miguel Pajares en 
el seu llibre són:
1. El canvi climàtic, amb l’escalfament global i 

l’efecte hivernacle, no són fenòmens naturals sinó 
que són la conseqüència d’una determinada acció 
política humana, de la industrialització i del model 
econòmic que patim amb un consum energètic 
de combustibles fòssils desenfrenat. Ara ja s’hauria 
d’aturar la seva extracció.

2. Com a conseqüència d’aquest consum energètic 
i de la contaminació atmosfèrica que això provo-
ca de diòxid de carboni, tenim un augment de 
la temperatura que porta a uns canvis climàtics 

Presentació del llibre de Miguel Pajares

REFUGIATS CLIMÀTICS.
UN GRAN REPTE DEL SEGLE XXI
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extrems, sobretot en els països tropicals, i que ens 
porta a  la desertització, a les sequeres, a  la pèrdua 
de terres de conreu, a la falta d’aigua potable (por-
tant també això a conflictes bèl·lics…), i a la vegada 
a pluges més torrencials, temporals, huracans, desas-
tres naturals que destrueixen uns hàbits que fa que 
milers de persones deixin els seus llocs d’origen per 
anar i migrar cap a zones urbanes.

3. La majoria dels migrants (climàtics) van a zones 
urbanes del seu propi país o de l’entorn. La 
migració que arriba als països del nord encara 
és una mínima part de la que es produeix a tot 
el món. Però les ciutats, sobretot costaneres, que 
estan rebent aquesta població, a causa de la pujada 
del nivell del mar, la majoria van camí de quedar 
inundades, en un període de 30-50 anys, i per tant, 
aquesta població, que no podrà tornar al seu antic 
hàbitat, migrarà cap a països del nord.

4. Cal un reconeixement, una defensa i una protecció 
internacional d’aquests refugiats climàtics, amb 
acords vinculants i d’obligat compliment, sobretot 
per part dels països del nord, principals responsables 
d’aquesta situació.

5. L’extrema dreta en els països del nord continuarà 
creixent, al migrant se’l veu per aquest sector de la 
població com un estranger, “l’altre” diferent, amb uns  

valors antagònics als nostres, que qüestionen la nos-
tra identitat “blanca”. Els exèrcits, d’amagat, s’estan 
militaritzant per afrontar aquestes futures guerres 
medioambientals.

El llibre de Miguel Pajares és un llibre radical, però 
a l’hora rigorós, amb moltes dades i informació que 
refermen i confirmen les seves reflexions. No hi ha 
temps per discursos contemporitzadors, prudents, 
ambigus, que amaguen veritats.

No podem esperar, creure ingènuament que ja afron-
tarem el problema d’aquí a uns anys. Ja no hi serem a 
temps. Alguns creuen que no cal ser alarmistes, que 
tecnològicament ens en sortirem, però s’equivoquen, 
cal una mirada llarga, pensar en les futures generacions, 
cal canviar de models de vida personal i de sistema 
econòmic. O ens convertim en agents socials pel canvi 
energètic i, de retuc, per la justícia social i climàtica (aquí 
organitzacions com el nostre sindicat tenen molt a dir i 
a fer, sense por i amb valentia, prenent la iniciativa i pas-
sant a l’acció, no esperant, i anant a remolc), o, des de la 
moderació i la prudència per no espantar, per conservar 
allò que una minoria del món té, estarem fent de fre a 
aquests canvis tan necessaris pel futur sostenible i soli-
dari de la Pacha Mama. 

Jordi Mayol

ASSESSORAMENT GRATUÏT  
En consultes jurídiques Civils

El servei és gratuït al nivell d’assessorament bàsic.

Dubtes relacionats:
• Amb herències
• Contractes
• Reclamacions patrimonials
• Divorcis...

  Des de 1 de Gener 2021

PER A QUI:
Afiliats/ades de 
més de 3 anys 
d’antiguetat.

COM  
ACCEDIR-HI:

Cita previa,trucant 
al 933 100 000
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Q
uan es parla de masclisme, sovint s’ associa 
a actes violents i visibles, com per exemple 
les pallisses, els crits i insults, els abusos, les 

violacions i els assassinats. Però hi ha moltes formes 
de masclismes, subtils, invisibles, que impregnen el 
nostre dia a dia sense adonar-nos-en, i són la base 
i la justificació de les violències abans esmentades. 
Són els micromasclismes, o masclismes de baixa 
intensitat.

Va ser Luis Bonino (psiquiatre i terapeuta argentí) 
qui va definir aquest tipus de violència de baixa 
intensitat. Per a Bonino, els micromasclismes o 
masclismes invisibles, a diferència d’altres formes 

de violència masclista, a causa de la seva suposada  
menor intensitat, no maten, passen desapercebuts 
i, per tant, són fàcilment inadvertits o acceptats. 
El problema radica en el fet que no per això són 
menys danyosos i, a més, acaben perpetuant el gran 
masclisme, el que sí destrueix i assassina.  

DIFERENTS ÀMBITS ON ES DONEN ACTITUDS DE 
MICROMASCLISME
Els micromasclismes es poden trobar en molts 
àmbits de la nostra quotidianitat, i es  manifesten 
en  petites coses, com per exemple assignar el color 
blau als nens i el rosa a les nenes, o en els mitjans 

EL MASCLIME DE LA VIDA QUOTIDIANA: 
ELS MICROMASCLISMES
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de comunicació, els anuncis de joguines, quan les 
nenes anuncien nines i cuinetes, i els nens, super-
herois, cotxes, espases... o aquella publicitat  que 
continua assignant  a les dones les tasques domès-
tiques i de cura, com s’ha fet històricament, com per 
exemple  la publicitat  de detergent o de menjars 
protagonitzada majoritàriament per dones, mentre 
que en els homes predominen anuncis sobretot de 
cotxes o eines. 

Un altre aspecte subtil és  el  llenguatge,  que 
reflecteix el pensament de la societat. Això ho 
demostren expressions, acudits i paraules que uti-
litzem habitualment, i que amaguen connotacions 
sexistes o misògines. Segur que hem escoltat frases, 
tòpics o acudits com aquests: això és un conyàs, en 
sentit negatiu, o això és la polla, en senti de !!que 
guai!!, o “estàs  una mica nerviosa ... no estaràs en un 
d’aquells dies?” “Les dones condueixen pitjor i cau-
sen més accidents”. “Dona al volant, perill constant”, 
“Dona havia de ser!”. O en una entrevista de treball: 
“Tens pensat tenir fills?” “Et baralles com una dona!”. 
“Plores com una nena”. “A les dones cal triar-les gua-
pes i esveltes, elles soles s’encarreguen de fer-se 
grosses i lletges”. “Si una dona és lesbiana, deu ser 
perquè no ha tastat un home com cal”. 

També hi ha tota aquella publicitat en què les 
dones han de complir uns cànons de bellesa irreals 
i que es veuen reflectits en els anuncis de perfums, 
cosmètica... Aquest ideal de bellesa a què ens té 
acostumats la TV provoca que el 90% de les perso-
nes que pateixen trastorns alimentaris siguin noies 
joves, i que el 80% de les persones que recorren a la 
cirurgia estètica també són dones. 

També en l’àmbit laboral assalariat es troben 
situacions de micromasclisme. Les llargues jorna-
des laborals i l’organització del temps de treball en 
el mercat laboral en clau masculina són obstacles 
per poder fer compatible la vida personal i familiar, 
sobretot per a les dones.

Pel que fa a les creences i als prejudicis sexistes, 
es tendeix a discriminar les dones en la selecció i 
la promoció professionals, s’afavoreix la segregació 
laboral per sexes, tant des del punt de vista de les 
ocupacions com dels rols que es desenvolupen. 
L’estructura de les categories professionals, i els 
mecanismes de promoció existents, situen les dones 
en els nivells més baixos de les escales ocupacionals 
en les empreses, sense representació significativa en 
els llocs de responsabilitat, i tampoc es pot oblidar 
el treball no remunerat, o sigui el treball domèstic, 
les feines que es fan a la llar: netejar, tenir cura de 
les filles i dels fills, i moltes vegades de les persones 

grans... treballs invisibles socialment assignats a les 
dones i que en ple segle XXI ho continuen fent les 
dones.

Un altre àmbit on els masclismes de baixa inten-
sitat campen al seu aire és a les organitzacions 
socioculturals, sovint amb organigrames de fun-
cionament jerarquitzats. En les reunions o assem-
blees, els homes fan moltes més intervencions i de 
major durada que les dones. Sovint no respecten 
els torns de paraula, tallant moltes vegades les  
intervencions de les dones o parlant  entre ells 
mentre una dona està exposant. Mentre que els 
homes realitzen intervencions afirmatives i ober-
tes, treuen temes nous i intenten aclarir-ho tot, les 
dones complementen intervencions prèvies o res-
ponen preguntes pendents. 

Estrella Pineda

BONINO CLASSIFICA ELS 
MICROMASCLISMES EN QUATRE 
TIPUS:

  
Utilitaris. Afecten principalment l’àmbit domès-
tic i les cures cap a altres persones, abusant de 
les suposades capacitats femenines de servei i la 
naturalització del seu treball com a cuidadora. A la 
casa, un exemple clar d’un home suposadament 
col·laborador es veuria en la frase: “En què t’ajudo? 
Baixo les escombraries?”. 
Encoberts. Són molt subtils i busquen la imposició 
de les “veritats” masculines per fer desaparèixer la 
voluntat de la dona, cosa que acaba coartant els 
seus desitjos i fent el que ell vol. Hi ha micromas-
clismes en els silencis, en els paternalismes, en el 
“menyspreu” i en el mal humor manipulador. 
De crisi. Sorgeixen quan elles comencen a trencar 
la balança de la desigualtat en la parella. Es poden 
reconèixer en la frase: “Si treballes, tu sabràs què 
has de fer (amb les tasques domèstiques).” 
Coercitius. En ells, l’home fa servir la força moral, 
psíquica o econòmica per exercir el seu poder, limi-
tar la llibertat de la dona i restringir la capacitat de 
decisió. Solen afectar l’espai i el temps d’ells i elles; i 
perden sempre les segones. Es veuen en qui ocupa 
la millor butaca de la casa, qui té el comandament 
de la televisió, en com un home obre les cames i 
redueix l’espai d’una dona en un vagó de metro...  
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SALUT

P
ortem mesos sobreinformats 
pel que fa al Coronavirus, 
enganxats a la radio, a les 

pantalles, a la premsa escrita, cap-
tant xifres i més xifres, que som 
incapaces de processar, aprenent 
epidemiologia, salut pública, cièn-
cia en estat pur, escoltant barrabas-
sades a tort i a dret, però, sobretot, 
sentint-nos anomenar de formes 
tan irrespectuoses, que crec que 
ens podem permetre una reflexió. 
Quan dic “sentint-nos anomenar”, 
em refereixo al gran col·lectiu, al 
sac sense fons, on van posar un 
aproximat 20% de la població; els 
que amb data 14 de març de 2020 
teníem més de 65 anys. 

Ens uneix no ser, majoritàriament, 
productius. Entenent que no és 
que no produïm, sinó que ho fem 
sense ser remunerades; continuem 
tenint cura de la família i de per-
sones més pròximes, formant part 
de plataformes i entitats cíviques, 
col·laborar amb tota mena d’ONG 
en lluita per les coses més diver-
ses... aprofitant el temps que ens ha 
quedat lliure, que en pocs mesos 
es fa fonedís. Tot això mentre 
podem. En etapes posteriors ja no 
aportem més que la nostra exper-
tesa i saviesa de vida.

És curiós que, mentre la pobla-
ció està cada cop més agrupada 
segons l’edat per les seves especi-
ficitats concretes (nadons, lactants, 
primera infància, segona infància, 
preadolescència, adolescència, 
postadolescència, preadult, adult, 
adult madur, adult postmadur...), la 
teòricament no productiva, que, a 

part de ser el  20% de la població, 
abasta tranquil·lament 30 anys de 
vida, està tota al mateix grup. Sota 
l’aparent preocupació per la nostra 
feble salut, s’han permès dir-nos i 
fer-nos el que no està escrit. Cap 
de les expressions que s’han utilit-
zat per anomenar-nos mostren el 
respecte que ens mereixem com 
a ciutadans i ciutadanes que hem 
mantingut i continuem mantenint 
la societat. Ens han fet anònims, 
han esborrat la història de cada una 
de nosaltres, les nostres circum-
stàncies, els nostres interessos, les 
nostres prioritats. Han decidit per 
nosaltres, sense nosaltres. Formem 
part d’un col·lectiu que manifesten 
voler cuidar, de forma absolutament 
paternalista, però menyspreant 
tota la experiència acumulada i 
menystenint les nostres prioritats. 
Ens han tractat com nens i nenes, 
utilitzant pràcticament els mateixos 
adjectius afectuosos i possessius; 
els nostres avis, la nostra gent gran, 
els nostres vells... però què vol dir? 
No som de ningú! Som de nosaltres 
mateixes i sabem cuidar-nos soles. 
Segurament molt més que els i les 
que prenen decisions passant de 
nosaltres, per sobre nostre. Ens han 
separat, emparats per una sospita 
científica, dels nostres néts i nétes, 
de les nostres famílies, com si no 
vingués d’aquí, com si fos una deci-
sió buida i fàcil, sense conseqüèn-
cies, quan aquesta resolució és tan 
o més important que el tancament 
dels municipis, o qualsevol altra que 
s’hagi pres. Que preguntin, si no, 
a les persones usuàries de les resi-

dències... Tampoc, passats aquests 
mesos, s’ha avaluat quin impacte ha 
tingut aquest distanciament sobre 
la nostra salut i la de les nostres 
famílies. Si calia fer-ho, es feia, però 
amb el respecte i la solemnitat que 
calia. Amb paraules respectuoses, 
amb el dubte que la situació reque-
ria, reconeixent un sacrifici generós 
d’aquest col·lectiu cap a la salut 
pública. Ha estat confús; no sabíem 
si ens volien protegir o ens assenya-
laven com amenaça. S’ha imposat 
una mirada desconfiada.

Tot això tindrà un cost sobre la 
nostra salut global, sobre la socie-
tat. Hi ha una part inevitable i com-
partida. La que aquest sector ampli 
de població ha tingut de propina 
per falta d’atenció i respecte, ens 
la podríem haver estalviat. Per no 
parlar (pel seu abast és impossible 
fer-ho aquí) del patiment immesu-
rable i vergonyant de les persones 
ingressades a residències. Però avui 
tocava parlar de les persones grans, 
molt grans i més grans encara, que 
busquem paraules amb les quals 
identificar-nos, que es respecti la 
nostra individualitat i que es tin-
guin en compte les nostres priori-
tats. I agraïment social pel que hem 
fet, fem  i farem. Encara que no 
cobrem per fer-ho. 

Asun Reyes

UN TRACTE DIGNE PER A LES 
PERSONES GRANS, MOLT 
GRANS I MÉS GRANS ENCARA.... 
FINS I TOT EN PANDÈMIA 
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D
urant aquest any de pandèmia, les 
organitzacions sindicals que signem 
aquest escrit hem demostrat el 

nostre compromís amb la societat. En uns 
moments de gran dificultat, hem impul-
sat un seguit d’acords que han permès 
la construcció d’una xarxa de protecció 
inèdita per al teixit productiu i les perso-
nes. Amb això hem impedit que es des-
truïssin milions de llocs de treball i mi- lers 
d’empreses, i hem donat sentit social a les 
polítiques davant l’aparició i l’expansió de 
la COVID-19.

Ara, mentre la pandèmia arriba al pic 
de la tercera onada, les pa- tronals i els 
governs estan impedint mesures estratè-
giques i es- sencials per garantir la igualtat 
social i la distribució de la riquesa.

No podem permetre que el cost de la 
crisi es carregui, una vegada

més, sobre la classe treballadora.
Per això reclamem al nou Parlament de 

Catalunya que activi imme- diatament 
l’aprovació dels pressupostos. Cal reactivar 
l’economia de Catalunya per mantenir 
l’ocupació i generar nous llocs de tre- ball 
de qualitat, per reforçar el sistema sanitari i 
les residències de persones grans o depen-
dents, i per protegir 1.700.000 persones 
del risc de pobresa, ampliant els ajuts i la 
renda garantida de ciu- tadania.

Per això reclamem al Govern d’Espanya 
que compleixi els seus compromisos res-
pecte de l’augment del salari mínim inter-
profes- sional i que derogui les reformes 
laborals i també la reforma de les pensions 
del 2013. Cal aprovar una llei per regular 
les plata- formes digitals, una llei de trans-
parència salarial i un pla de xoc contra la 
sinistralitat.

La congelació del salari mínim interpro-
fessional és una opció que s’allunya de 
la línia d’acció majoritària dels països del 
nostre en- torn i que afavoreix els sectors 
empresarials no perjudicats per  la crisi. La 
pujada del salari mínim interprofessional 
és absoluta- ment necessària per a les 
persones que treballen en condicions més 
precàries i per reactivar l’economia. Apujar 

els salaris més baixos és apujar gran part 
dels salaris de les dones.

La negativa a derogar les reformes 
laborals perpetua el gran des- equilibri 
que aquestes han deixat en el marc del 
nostre mercat de treball, on han instaurat 
la precarietat laboral mitjançant el de- bili-
tament de la negociació col·lectiva i també 
la devaluació sa- larial per augmentar els 
beneficis empresarials. Això ha permès 
l’enriquiment d’una minoria a costa de 
l’empobriment de la majo- ria. És un enor-
me mecanisme de devaluació salarial i 
d’augment dels beneficis empresarials que 
es va aconseguir debilitant els convenis i 
la negociació col·lectiva. Per posar fi a la 
pobresa labo- ral és imprescindible dero-
gar les reformes laborals.

El Govern d’Espanya també ha aban-
donat el compromís polític de derogar 
la reforma de les pensions del 2013 i ens 
sorprèn amb declaracions sobre la neces-
sitat de disminuir la despesa en pen- sions 
i ampliar el període de càlcul de la base 
reguladora. Amb- dues coses, malaurada-
ment, empobririen la gent gran de manera 
intolerable.

Tant el Govern d’Espanya com el de 
Catalunya resten inactius da- vant de situa-
cions insostenibles, com l’abús de les pla-
taformes di- gitals, la situació de les treba-
lladores de la llar i les cures, el treball agrari 
o el col·lapse dels sistemes d’ocupació. És 
imprescindible la negociació urgent de 
plans de xoc per als sectors del turisme, 
l’hostaleria, la indústria, l’agrari i els serveis 
públics.

La situació política actual requereix que 
ens mobilitzem a favor del progrés, la jus-
tícia social i la distribució de la riquesa. Per 
això us demanem que totes i tots partici-
peu en la mobilització, amb l’objectiu clar 
d’aconseguir els canvis que necessiten la 
classe tre- balladora i la ciutadania, i no pas 
uns altres. 

 

#AraToca

ARA TOCA
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