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El Boletín La Nostra Veu es una publicación de 

expresión libre y de carácter plural; vehículo del 

más amplio ejercicio de la democracia y de la 

participación de los y las pensionistas de CC.OO. 

Respeta las opiniones de sus colaboradores, pero 

no comparte necesariamente todos los puntos 

de vista manifestados por éstos en los artículos 

firmados que se publiquen.

El Boletín se reserva el derecho de publicar las 

colaboraciones o cartas recibidas. No se devolverán 

los originales ni se mantendrá correspondencia el 

respecto.

El nostre paper en aquesta mobilització ha 
de ser actiu. Els pensionistes som i serem el 
centre de les retallades, ens afecten el tan-

cament d’ambulatoris, la retallada en la Llei de 
dependència, la falta de metges, l’atur dels nos-
tres fills, la pujada de les medicines, l’augment de 
l’IVA i, amb això, de la llum, del gas, del telèfon, 
dels transports, etc... I les pensions sempre són 
objecte de discussió i retallada. Cal defensar la 
revisió de les pensions amb l’IPC real.

j   On és el límit per a desmuntar l’Estat del benes-
tar? 

j   Quantes vegades haurien de rebaixar-se les pen-
sions, amb més o menys enganys? 

j   Quants milions s’aportaran al sistema financer 
i fins a quan?

j   Quantes famílies seran desallotjades dels seus 
habitatges, quedant-se amb deute i sense casa? 

j   Quantes amnisties fiscals s’aplicaran a tant 
paradís fiscal?

j   Per què tots els milions necessaris per als bancs 
i no es rescata les persones? 

j   Quantes empreses han de tancar-se per falta de 
finançament?

j   I així podríem seguir preguntant fins a quan?

Rajoy i Mas són ferms defensors de les polítiques 
d’austeritat que es dicten des de Brussel·les, encara 
que tracten de camuflar la seva intenció que siguin 
els més febles qui suportin el cost de les seves deci-
sions. Els pensionistes estem en el punt de mira, i 
saben que ja han cargolat molt. Es presenten amb 
programes que tot ho arreglen, per a després aplicar 
el que ja tenen preparat des de fa temps. Ambdós 
tracten de justificar-se assenyalant uns altres.

Els sentiments d’autodeterminació per a una 
gran part de la població catalana no haurien de 
ser utilitzats per a ocultar la pugna social, ni hau-
rien d’amagar l’acord en temes econòmics que 
ambdós dirigents sostenen.

Els treballadors, els autònoms, els comerciants, 
les petites empreses, necessitem altres polítiques 
que no ofeguin les possibilitats de millora per a 
tots. Necessitem més Europa, més democràcia, 
més participació, més fer-nos escoltar. La resposta 
a totes les preguntes condueix a una resposta dels 
afectats. Els sindicats europeus convoquen el 14-N 
una jornada de mobilització contra aquestes políti-
ques que no rescaten les persones. 

Als pensionistes ens correspon explicar en 
tots els llocs aquesta realitat i participar en les 
manifestacions en la mesura de les nostres forces. 
Aquesta vaga és cosa de tots. j

14 de novembre, vaga general 
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Contra la pobresa sempre. Allà on sigui i en 
contra de qui la promogui. En cas de dubte, 
a favor del més feble. Hauria de ser la guia de 

tota acció política. Almenys hauria de ser la polí-
tica a la qual la majoria dels ciutadans donéssim 
suport. 

Absolutament convençuts que som més, els que 
estem a favor d’aquest enunciat, ens costa com-
prendre per què encara la pobresa és un mal tan 
estès en la nostra societat. És cert que ve des de 
lluny l’existència d’aquesta xacra social. És veritat 
que tots voldríem que desaparegués d’una vegada 
per sempre, però 100.000 famílies a Catalunya no 
disposen d’ingressos!! 

Però si anomenem cada cosa pel seu nom i 
busquem la veritat en els fets, ens serà possible 
entreveure’n els indicis. El Sr. Rajoy va guanyar 
les eleccions enganyant el poble amb l’eslògan “lo 
primero el empleo”, i la seva reforma laboral ha 
facilitat més acomiadaments, 5 milions i mig de 
desocupats; a Catalunya, amb l’ajuda de CiU, ja són 
600.000, i 184.200 els desocupats de més de 2 anys 
o de llarga durada. 

Va prometre apujar les pensions, però en aug-
mentar l’IRPF ens va disminuir el poder adquisitiu. 
El salari mínim el va congelar. Ha posat més difícil 
l’adquisició de medicaments a les persones amb 
malalties cròniques. CiU imposarà per al juny l’€ 
per recepta. Desnonen els que no poden pagar la 
hipoteca, que es queden sense casa i amb el deute 
al banc. 

El Govern de la Generalitat ha eliminat les sub-
vencions als disminuïts, i han quedat 7.000 perso-
nes amb discapacitat, ocupades en centres especials 
de treball i centres ocupacionals, en l’atur. Però ha 
eliminat l’impost de successions per a les famílies 
de la burgesia. Va retallar a les persones que cobra-
ven la Renda Mínima d’Inserció amb arguments 
que existia frau, cosa que no han demostrat. La 
RMI ha de continuar garantint els recursos neces-
saris per al manteniment de les persones benefi-
ciàries i les seves famílies. 

Aquestes mesures NO són solidàries. La políti-
ca contra la pobresa no la fan els governs, ells la 
fomenten, la pobresa. Persones que ho estan pas-

sant malament, molt malament gràcies a la crisi 
que ens han creat els bancs, però per a la banca hi 
ha diners suficients. 

Els governs ho saben, i perquè se senten culpa-
bles, promouen concursos que amaguin les seves 
vergonyes. 

Des de la Federació de Pensionistes de CCOO, 
un lloc des del qual el llindar de la pobresa no ens 
és estrany, denunciem la falsificació del llenguatge. 
La caritat no és dolenta, però no estem cecs. Per 
als bancs tots els diners públics necessaris, i per a 
la pobresa més retallades. Això NO és equitatiu, no 
pot comptar amb el nostre suport. Pot ser que ens 
diguin radicals esquerrans, i fins i tot antisistemes. 
Ho han fet sempre. 

És la justícia social el que ens escamotegen 
amb la caritat. Amb ella ens fan més pobres. Amb 
les maratons volen rentar-se la consciència. Amb 
els menjars i les excursions que ens “regalen” 
volen comprar el nostre vot i, una vegada més, 
s’asseguren que tot continuï igual. 

Necessitem canvis estructurals per a acabar amb 
la pobresa. j

La Marató contra la pobresa  
i altres programes benèfics 

“ Necessitem canvis estructurals 
per a acabar amb la pobresa ”
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És sabut que els pensionistes solem acudir a les 
urnes en cada votació. Com que a més som un 
col·lectiu de 8 milions i mig, en cada procés 

electoral es repeteix un intent de manipulació de 
les dades i afloren les promeses. També és cert 
que el nostre col·lectiu, dispers, no està realment 
organitzat per a defensar amb força els seus drets. 
De tal manera que és la televisió qui sol informar-
nos de la veritat que convé a cada governant de 
torn, i en els últims dos anys hem estat el blanc de 
totes les retallades que s’han produït a Espanya i a 
Catalunya. Però això no ha fet més que començar. 
Tots recordem, almenys els més antics, com la pen-
sió dels nostres pares era congelada per a tota la 
vida i solament s’incrementava quan Franco impo-
sava un referèndum d’adhesió al règim. Però els qui 
tenim memòria hem d’explicar com era. Hem de 
recordar que les places on ara prenem el sol eren 
fangars, per on en dies de pluja era impossible pas-
sar, i com es van plantar els arbres que avui sembla 
que hi ha estat sempre. Com se segrestaven autobu-
sos perquè arribessin fins a on vivíem. Com es van 
conquistar els ambulatoris en els barris obrers. I els 
col·legis públics i fins i tot els mercats. Cada millora 
per als ciutadans no va arribar del cel... però cada 
llei dels que manen ens fan retrocedir cap allí.

L’any 2011 ens van congelar les pensions, però la 
pujada de l’IPC va ser d’un 2,4%, i aquest any ens 
l’han abaixat de fet, ja que, a la pujada de l’1%, li va 
correspondre un augment de l’IRPF. Però és que 
s’espera un IPC d’almenys un 3,2%.

Traduïdes aquestes dades, volen dir que no sola-
ment hem perdut un 2,4% en el 2011. L’hem perdut 
per a la resta de la nostra vida. Un 2,4% al qual 
lògicament no se li va incrementar l’1% de 2012. Ni 
se li aplicaran les futures pujades. Però, acostant-se 
la revisió d’aquest any, que com veiem, sent previn-
guts, serà d’un 3,2%, el Govern del PP escamoteja 
definir-se sobre aquesta millora. Que no l’apliqués 
seria molt greu, i una violació de la llei en vigor, que 
obliga a revisar les pensions amb l’IPC acumulat al 
novembre. Significaria que, nominalment en dos 
anys, les pensions haurien perdut per a sempre un 
5%. L’increment de l’IRPF el 2012 disminueix enca-
ra més el poder adquisitiu dels ingressos. Aquest 
increment de l’IRPF va ser el truc per a abaixar-nos 
els ingressos, fent publicitat que els havien incre-
mentat. Aquest truc podria estar repetint-se, i hem 
d’exigir que la llei es compleixi amb la revisió de les 
pensions.

Als pensionistes en època d’eleccions  
ens convé tenir fresca la memòria

 Incapacitat Jubilació

	 Nombre	pensions	 	Pensió	mitjana	 Nombre	pensions	 Pensió	mitjana	

Espanya	 934.297	 889,03	 5.346.074	 950,16	

Catalunya	 168.529	 951,64	 1.006.025	 964,70	

Barcelona	 131.672	 976,95	 759.752	 1.000,43	

Girona	 13.376	 812,84	 94.285	 824,39	

Lleida	 10.010	 838,39	 56.326	 803,96	

Tarragona	 14.471	 918,30	 95.662	 896,11	

Dades	de	la	Tresoreria	de	la	Seguretat	Social	a	1	de	setembre	de	2012.
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El PP, a qui la llei sobre reforma de les pensions 
obligava a augmentar els percentatges sobre la base 
reguladora per a les pensions de viduïtat, a partir 
del 1 de gener de 2012 va decidir mantenir-les com 
estaven.

En la Llei de dependència no van  millor les coses
És una llei que ha creat més de 500.000 llocs de 
treball i que ha incorporat moltes dones a la vida 
laboral. Les reformes aplicades per Rajoy i per 
Mas han significat un ajornament de les revisions 
i la seva aplicació en el temps, amb l’esperit de 
desanimar els sol·licitants i arruïnar una llei molt 
necessària per als més grans i els seus familiars. 
Però la reforma que CiU i PP apliquen suposa 
eliminar prestacions als més necessitats, i així es 
recull de Benestar Social des d’agost de 2012, al 
costat d’altres rebaixes.

Rebaixes de prestacions econòmiques per a  
curadors no professionals

Però on abans cotitzaven ara també s’elimina 
cotització a la SS.

CiU i PP competeixen per veure qui aplica més 
ràpidament el copagament en sanitat, es proposen 
suggeriments com el pagament per ambulància, per 
dia d’internament, per quiròfan, i si un cobra un 
euro per recepta fins a un màxim de 76 € a l’any a 
tots els pensionistes. El PP imposa el pagament d’un 
10% dels medicaments, amb un topall de 8 € mes 
per a pensionistes amb ingressos inferiors a 18.000 
€, i 18 € mes per a ingressos superiors. Els residents 
a Catalunya tenim tots dos copagaments. Estan 
d’acord en tot el que suposi una minva del nostre 
poder adquisitiu. Però és que CiU no s’ha oposat al 
fet que l’IVA s’imposi fins al 21 %, elevant així el cost 
dels serveis més elementals per a la supervivència. 

CiU i Artur Mas han retardat el pagament de 
residències per a gent gran, posant en perill cente-
nars de llocs de treball. Retarden els pagaments per 
medicines a les farmàcies, fomentant la protesta 
d’aquests empresaris amb raó. Tot això argumen-
tant que el Govern de l’Estat no transfereix els 
capitals necessaris. No ha deixat de pagar les trans-
ferències de les escoles concertades a l’Església. Ni 
s’ha tallat un pèl a l’hora de dotar de més material 
antidisturbis els mossos. Ni recorda que, fa un any, 
va eliminar l’impost de successions als més rics, 
que suposaven uns ingressos necessaris. j

CC.OO. nos opusimos a la 
congelación de las pensiones en 2011  

y ya tenemos señalada día y hora  
para la vista en Girona 20 de Abril

Viduïtat Espanya Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Nombre	pensions	 2.324.748	 390.183	 290.236	 36.253	 25.406	 38.288	

Pensió	mitjana	 602,27	 604,18	 625,31	 530,87	 525,28	 565,80	

Graus	i	nivells	 Import	màxim	anterior	 Nou	import	

Grau	3	Nivell	2	 520,69	 442,59

Grau	3	Nivell	1		 	416,98	 354,43

Grau	2	Nivell	2	 337,25	 286,66

Grau	2	Nivell	 1.300,90	 255,77

Grau	1	Nivell	2	 180,00	 153,00

“ En els últims dos anys, els 
pensionistes hem estat el blanc  

de totes les retallades que s´han 
produït a Espanya i a Catalunya ”
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C COO inicia una campanya contra els impos-
tos de la malaltia de CiU i del PP i anuncia 
que esgotarà totes les vies polítiques i jurídi-

ques per tal d’acabar, amb “una taxa injusta, inefi-
caç i improvisada”.

Per a CCOO la mesura vulnera la Llei general 
tributària, la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat i la LOFCA i suposa el doble pagament 
d’una sanitat pública que ja cobreixen els impostos 
que ja paguen els ciutadans i les ciutadanes.

És per això que la coalició promourà un procedi-
ment jurídicament establert contra l’euro per recep-
ta a totes aquelles persones que es neguin a pagar-lo 
i hagin omplert el formulari que la Generalitat ha 
facilitat a les farmàcies per a aquests casos.

Sóc usuari/a i em nego a pagar l’euro per recepta, 
què haig de fer?
1.  L’oficina de farmàcia LI HA DE DISPENSAR el 

medicament; si vostè no vol abonar la taxa, li HAN 
DE FACILITAR un formulari que haurà d’omplir 
amb les seves dades, per tal que la mateixa oficina de 
farmàcia el pugui remetre al Departament de Salut.

2.  L’administració catalana s’encarregarà de recla-
mar l’abonament de la taxa amb el corresponent 
recàrrec i INTERESSOS, seguint els procedi-
ments indicats a la legislació tributària.

3.  Quan arribi el requeriment de la Generalitat 
interposarem el recurs contra l’acte d’imposició 
de l’euro per recepta.

En què es basa la proposta de CCOO?
1.  Vulnera la Llei general tributària, la Llei de taxes 

i preus públics de la Generalitat i la LOFCA.
2.  Les taxes graven la prestació d’un servei. Quin és 

aquest servei? Quin és el servei nou que ara es 
grava?

3.  Els actes i serveis que afecten la vida i la salut 
de les persones no es poden imposar amb taxes. 
Les receptes no s’adquireixen perquè sí, són 
necessàries per preservar la salut i, per tant, són 
un dret.

4.  El cobrament de la taxa la fan els farmacèutics 
-convertits en recaptadors de tributs- i no qui 
presta el servei (la recepta) que és l’administració. 
Les farmàcies només donen el producte prescrit 
en la recepta.

5.  La quantificació de les quotes de les taxes s’ha 
de fer de manera que el rendiment d’aquestes 
no excedeixi, en el seu conjunt, el cost total 
(no s’ha de recaptar més del que val el servei). 
Exactament per quin servei estem pagant i quin 
és el seu cost?

6.  Doble imposició.
7.  Segons la Llei de taxes i preus públics és neces-

sari un reglament per aplicar la taxa. En aquest 
cas, només hi ha una instrucció enviada a les 
farmàcies.

Quins són els requisits per presentar el recurs?
j  Que vostè sigui un dels ciutadans o una de les ciu-

tadanes que no estan exempts d’abonar l’euro per 
recepta i que consideri que ja paga la sanitat amb 
els seus impostos.

j  Que vostè hagi omplert correctament el formulari 
amb les seves dades a l’oficina de farmàcia.

j  Que vostè ens faci arribar l’original del requeri-
ment de la Generalitat de Catalunya.

j  Que vostè ens faciliti les seves dades i el seu con-
sentiment per tal que siguin tractades segons la 
Llei de protecció de dades.

j  Que sigui afiliat a CCOO. Encara que altres orga-
nizacions ho faran gratuitamente si es compleixen 
als requisits. j

CCOO donarà suport jurídic a les persones 
que es neguin a pagar l’euro per recepta
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