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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.

Visita la nostra web: www.ccoo.cat/pensionistes.

Trobaràs tots els documents complerts.

Actualitza les teves dades i posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de: fjubil1@ccoo.cat

Resoldrem els teus dubtes 

Benvolguts companys i companyes,

Ens dirigim a vosaltres, afiliats i afiliades a 
CCOO, en un moment molt important per a 
la vostra vida, en arribar a l’edat de jubilació. 

Volem recordar-vos que, a l’hora de lluitar pels 
nostres drets, la gent treballadora mai no es jubila, 
i més ara, amb aquesta crisi brutal, amb retallades 
també en els drets del col·lectiu de pensionistes i 
jubilats.

En el X Congrés confederal es va acordar una nova 
fórmula d’ubicació per a aquest col·lectiu, que consis-
teix en el fet que, en arribar a la jubilació, es continua 
en la federació d’origen per tal de mantenir el con-
tacte amb la gent amb la qual s’ha treballat durant 
tants anys, però també es passa a la Federació de 
Pensionistes, que defensa la protecció social, les pen-
sions públiques, en perill amb les reformes d’aquest 
Govern, la Llei de dependència, la sanitat pública, 
l’eliminació del repagament sanitari, qüestions totes 
aquestes que ens afecten molt directament.

Aquesta doble adscripció no suposa cap increment 
en la quota sindical i en canvi ens permet defensar 
millor els nostres drets.

A més, la presència d’un sindicat de classe com 
CCOO és ara més que mai importantíssima. Per això, 

cal que ens en fem responsables, tant les persones en 
actiu com les jubilades o pensionistes.

Comissions Obreres va néixer durant el franquis-
me en uns moments molt difícils.  Amb molt d’esforç, 
es va aconseguir construir una organització que lluita 
i ofereix alternatives i dóna respostes per a millorar 
la vida de la classe treballadora, majoritària en la 
societat, i per a frenar els atacs del poder econòmic.

És per tot això que et demanem que continuïs a 
CCOO després de la jubilació: junt amb les persones 
en actiu les CCOO seran més fortes. j

Et necessitem més que mai

Sindicat
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Som la millor eina per a  
defensar les pensions.

Dóna un pas endavant.

Després de la jubilació continua  
a CCOO: val la pena.

Implica’t amb CCOO pensionistes.

Pensionista:  
Ets més necessari que mai.
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La crisis ha puesto de manifiesto cómo el mundo 
financiero está al margen del control de las 
democracias. Un vasto campo desregulado que 

sin embargo afecta y mucho al nivel de vida y bien-
estar social en las naciones. Las soluciones aplicadas 
hasta ahora han obviado que se trata de una crisis del 
sistema, sin embargo han exportado y extendido la 
misma a los países y su ciudadanía. Sus excesos ahora 
los paga especialmente la clase trabajadora.

En Europa se imponen soluciones ultraconser-
vadoras a manos de políticos que en sus respectivas 
naciones se pliegan a los intereses financieros, olvi-
dando las necesidades de la ciudadanía. Desde 2008 
la crisis pone en evidencia la fragilidad de la situación 
económica e institucional en la que se sustenta la 
Unión Europea, que hoy no es más que una unión 
monetaria y mercantil. El Mercado Común es una 
realidad comandada por Alemania y las imposiciones 
del FMI, el BCE y la Comisión Europea. El sueño de la 
Europa Social, queda cada vez más lejano. Esta con-
junción de poder de mínima legitimidad democrática 
se arroga la capacidad de imponerse en las políticas 
nacionales económicas, sociales y laborales, aplican-
do duros ajustes y medidas de austeridad. Todo para 
salvarles la cara a las endeudadas entidades financie-
ras, que tan alto coste ha tenido y está teniendo en 
nuestras economías familiares. Y es que las finanzas y 
la macroeconomía priman sobre el interés social, los 
pactos sociales y las propias democracias.

Esto ha sucedido y sucede en España de forma 
escandalosa. El primer acto fue la capitulación en 
24 horas de la joven democracia española a los inte-
reses del poder de las multinacionales y la banca. 
Con urgencia se reformó nuestra siempre “intocable” 
Constitución. Con esta intervención, las penurias y las 
necesidades se han agravado en España, liquidando 
gran parte de las políticas públicas, generando pobre-
za y exclusión social. La mitad de la juventud está sin 
empleo. Dibujan un pésimo panorama de la situación 
social, intolerable e insostenible. 

El Gobierno, con sus constantes reformas, nos 
aboca claramente a una situación de larga crisis eco-
nómica, empeoramiento de servicios públicos, amino-
rando las prestaciones sociales y poniendo en peligro 
las pensiones públicas. Un país hipotecado, con una 
economía de servicios con mano de obra barata. En 

nuestro país se ha desmontado parte de los derechos 
sociales y laborales. A cambio nos han llevado a una 
de las recesiones más profundas que se recuerdan.

El recetario aplicado por las políticas conservado-
ras imperantes desde hace años en las instituciones 
europeas está perjudicando a la ciudadanía. No se 
quiere acabar con el descontrol del sistema financiero, 
ni implementar una fiscalidad más justa combatien-
do, por ejemplo, el gran fraude fiscal o gravando las 
transacciones financieras; el liberalismo económi-
co siempre achaca el problema de la crisis al gasto 
público. Así, es fácil observar cómo se han devaluado 
sectores como la educación, la sanidad o el sistema de 
protección social.

Nuestro país ha sido sometido a estas políticas 
de recortes y de competitividad, por encima de los 
derechos, que tanto gustan a los mercados, unas polí-
ticas que sin embargo se muestran reacias a reanimar 
la economía productiva y el consumo, negándose a 
facilitar el crédito a las familias y a las pymes. Esas 
políticas nos están llevando a la ruina tal como le 
sucede a España, Grecia y Portugal, y desde luego se 
va a prolongar al menos una década la recuperación 
del empleo de calidad.

En Europa, como en España, se hace necesario 
un cambio de rumbo. No se puede consentir que en 
Europa se sigan auspiciando políticas de dudosa legi-
timidad democrática y tan nefasta para las personas. 
Europa no puede seguir siendo un mero mercado 
común, debe y puede ser algo mucho más útil y creíble 
para la ciudadanía. Europa como proyecto común es 
vital, máxime en el contexto de la economía global. Sin 
embargo, debe ser reformulada pensando más en la 
dignidad y el bienestar de sus ciudadanos y ciudada-
nas. Pero es necesario impulsar una movilización social 
constante que tanto en las urnas como en la calle obli-
gue a una reformulación de prioridades en las políticas.

Se trata de dejar bien claro al Gobierno, y a la 
clase política en general, que una gran mayoría social 
rechaza las políticas de austeridad que siguen aplicán-
dose a la gente. Las personas están antes que el pago 
de la deuda. Ha de quedar bien clara la necesidad de 
dar un giro hacia políticas que favorezcan la creación 
de empleo de calidad y que defiendan mejor nuestra 
democracia frente a los intereses del poder económico 
y financiero. j

Por un urgente cambio de  
rumbo en España y en Europa 
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Jaume Huguet i Massó
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D arrerament arriben preguntes a aquesta secció 
demanant assessorament sobre la compatibili-
tat de la percepció de la pensió amb el treball. 

Per si constituís un tema d’interès, presentem un 
resum del funcionament legal d’aquesta matèria.

En primer lloc, significar que el marc normatiu 
referit a aquesta possibilitat s’estableix en l’article 
165 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).  
Aquest article diu que la pensió de jubilació contribu-
tiva és incompatible amb el treball del pensionistes.

Assentat aquest principi, s’estableixen seguida-
ment les excepcions que faciliten la compatibilització 
de la pensió amb el treball.

Les resumin:
1.  Els preceptors de la pensió de jubilació podran 

desenvolupar un treball per compte d’altri a temps 

parcial. Aquest treball comportarà la reducció de la 
pensió de jubilació en proporció inversa a la jornada 
de treball, posant com a referència la jornada d’un 
treballador a temps complert. Dit d’una altra mane-
ra, a més temps treballat menys pensió a percebre, i 
a menys temps treballat més pensió a percebre.

   Se’n diu jubilació flexible.
2.  Una altre situació que respon directament al principi 

general de l’incompatibilitat: la pensió contributiva 
de jubilació és incompatible amb l’activitat laboral 
del personal al Servei de l’Administració Pública. 
En la resta de cassos, la pensió restarà suspesa fins 
que es deixi de treballar. Finalitzat el contracte de 
treball recuperarà la seva pensió i podrà modificar el 
percentatge en els supòsits de jubilació anticipada. El 
que no es modifica es la base reguladora.

Compatibilitat/incompatibilitat del cobrament 
de la pensió amb la prestació del treball
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En segon lloc la Llei 27/2011 del primer d’agost 
sobre actualització, adequació i modernització del 
Sistema de Seguretat Social amplia el marc legal de la 
compatibilitat.

Efectivament, la Disposició Adicional trenta-unena 
incorpora a l’article 165 de la LGSS, citat abans, un 
apartat -el quart- que diu: la pensió de jubilació serà 
compatible amb la realització d’un treball per compte 
propi, sempre i quan la totalització dels ingressos 
anuals aconseguits no superi l’import del salari mínim 
interprofessional en còmput anual (per aquest any 
2014 aquest salari és de 9.034,20€ amb prorrateig de 
pagues extraordinàries i de 7.743,60€ sense prorra-
teig).

Aquesta activitat laboral no comporta l’obligació de 
cotitzar a efectes de prestacions de la Seguretat Social, 
ni genera drets socials ni expectatives noves.

D’aquesta modalitat se’n diu complementarietat 
d’ingressos.

En tercer lloc, tenim el Reial Decret Llei 5/2013, 
del 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat 
de la vida laboral dels treballadors grans i per pro-
moure l’envelliment actiu que, a més de mantenir i 

confirmar les modalitats esmentades n’hi incorpora 
una altra:

És per aquells treballadors que, havent accedit a la 
jubilació ordinària (65/67 anys) amb un import men-
sual de pensió equivalent al 100% de la base regulado-
ra, podem compatibilitzar la mateixa amb un treball a 
temps complet o a temps parcial.

Des del moment d’iniciar el treball, la pensió queda 
reduïda en un 50%; a més cal acceptar l’obligació limi-
tada de cotitzar i cal també  subscriure les prestacions 
d’incapacitat temporal i les prestacions professionals 
derivades de malaltia professional i accident de tre-
ball.

La reducció de la pensió en un 50% afecta als 
conceptes de pensió inicial i millores o revaloracions. 
L’altre concepte, variable, que pot incloure la pensió 
com és el de mínims desapareix, ja que els imports de 
mínims de pensió no son consolidables i amb el treball 
desapareixen.

Pel que fa a l’obligació limitada de cotitzar, es crea 
una denominada “quota de solidaritat” l’import de la 
qual és l’equivalent al 8 per cent de la base de cotitza-
ció, essent el 6 per cent a càrrec de l’empresa i el 2 per 
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cent a càrrec del treballador/a. Aquesta quota no és 
computable als efectes de prestacions.

Cal fer esment també de les empreses on es compa-
tibilitzi pensió i treball perquè no podran haver adop-
tat decisions extintives improcedents en els darrers 6 
mesos anteriors a la compatibilització.

Aquesta limitació ve referida a les extincions ante-
riors a l’entrada en vigor de la llei i per la cobertura de 
llocs de treball del mateix grup professional produïda 
per l’extinció.

Caldrà també que l’empresari mantingui el nivell 
d’ocupació mentres duri la compatibilitat en el mateix 
nivell que la tenia abans de l’inici del treball compa-
tible. S’entén pel “mateix nivell” l’ocupació mitjana 
de treballadors existent en els 90 dies previs a l’inici 
compatibilitat.

D’aquesta modalitat se’n diu jubilació activa.
Una darrera modalitat de compatibilitat de per-

cepció de pensió amb el treball és las jubilació par-

cial. Entenem, però, que aquesta ja no te interès pels 
jubilats si no pels treballadors en actiu. I per això, ens 
abstenim de parlar-ne.

Totes les modalitats o formes de compatibilització 
es troben pendents de ser reglamentades. Això no vol 
dir que no siguin vigents, si no que ens pot crear algun 
dubte a l’hora de posar-les en practica.

Per això ens varem dirigir a l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social (INSS) demanant informació sobre 
com engegar qualsevol d’aquestes formes de compati-
bilització.

Ens ha contestat facilitant els impresos per comple-
tar la informació. Aquests impresos s’aconsegueixen 
en les oficines de l’INSS o bé per Internet.

No se’ns escapa que parlar de cobrar pensió i treba-
llar en temps de crisis greu com la present no sembla 
molt apropiat, la critica però ja la farà cadascú. j

Juli Rius

Xerrades al Vallés Oriental-Maresme-Osona

Ciutat Data xerrada Hora Lloc Contacta Ponent Observacions
Martorelles 11/04/14 18:00 Can Carranca Antonio Jesus Sans No tenen projector
Parets del Vallès 24/04/14 17:00 Sala Cooperativa, Plaça 

de la Vila
Silvia Lopez 650 26 71 51 Anna Mateu-J. M. Fontanals Fer-ho sense power point

Vallromanes 25/04/14 18:00 Casal dels avis a la Plaça 
de la Vila

Alfonso Illescas 678 515 770 Jesus Sans No tenen projector

Canovas 08/05/14 18:00 Casal del Galline al cos-
tat de les escoles

Roser Dolç 629 856 926 Jesus Sans-Anna Mateu No tenen projector, es fan ells el 
cartell

Montornes 14/05/14 19:00 Bliblioteca Municipal C/ 
Can Parera 34

Arnau Gonzalez 617 726 572 Jesus Sans-Anna Mateu Han de confirmar si tenen projector

La Garriga 15/05/14 11:30 Auditori a la Plaça del 
Silenci

Maria Coma 626 76 76 87 Jesus Sans-Anna Mateu Han de confirmar si tenen projector

Granollers 21/05/14 18:00 L’Espai de La Caixa C/ 
Joan Camp 1

Esteve Clopes 93 870 40 93 Jesus Sans Han de confirmar si tenen projector

Mollet del Vallès 29/05/14 18:30 Casal Cultural, Rambla 
Balmes 2

Josep Cot 639 72 10 44 Jesus Sans-Anna Mateu Tenen un perfil cultural baix, haurem 
de fer una xerrada de pocs numeros

Montmelo
La Llagosta
Sant Fost
Gualba
Vilalba
Campins
Montseny
Tagamanent-Figaro
Sant Feliu
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Calçotada al Solsonés
El passat dia 13 de febrer es va realitzar la tradicio-
nal calçotada, enguany al Solsonés, amb visita al 
Castell de Cardona.”

Carnaval 2014
Els dies 8 i 9 de març a MARINA D’OR, vàrem gau-
dir de les temptacions de carnestoltes”

Visita cultural  “Fira d’Abril”
La darrera sortida organitzada, es va realitzar el 
passat 10 d’abril, fent un recorregut històric cultural 
a la població de Peratallada (Girona)

El conjunt monumental de Peratallada  va oferir  
a tothom, singulars recons i amb un esplèndid dia, 
vàrem poder gaudir  de totes les meravelles  que  te 
la població medieval. 

Assemblea General de la UTOPIA
El passat 20 de Febrer es va realitzar l’assemblea  
ordinària de la nostra associació, de lleure i cultura.

Desprès de repassar i valorar positivament les 
activitats  realitzades i la presentacióó de les activi-
tats pel 2014 , es va tornar a escollir per unanimitat 
en Eduardo Pérez Carrillo com a president de 
l’associació. j

Activitats de la Utopia

Programa de conferencias para el año 2014
Mes Día Hora Conferenciante Tema

Enero

Febrero 13 18      Asamblea  general Utopia

Marzo 20  18 A determinar

Abril 24 18 A determinar

Mayo 15 18 Cristina Faciaben Seguridad Social

Junio  12 1 Carlos González
Médico

Recortes  SS

Julio Vacaciones

Agosto Vacaciones

Septiembre 25 18 Luis Filella Evolucion de la Cultura
De los últimos 50 años

Octubre 23 18 Luz H Jabado La Herencia Griega

Noviembre 20 18 Mariangeles Santos Enfermera

Diciembre Vacaciones

Este programa podrá sufrir modificaciones por necesidades de programación.
Se podrán programar otras charlas o actividades según posibilidades organizativas.
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més compromeses...

Amb la societat, com a ciutadanes
Històricament les dones han tingut cura dels seus 
familiars: fills i filles, mares i pares, marit, o de qual-
sevol altre familiar malalt que ho necessités.

L’aplicació de la Llei de la Dependència alleujà, 
almenys, una part d’aquesta càrrega.

Però en aquests moments s’ha donat un pas 
enrere degut a les retallades aplicades pels diferents 
governs: municipals, autonòmics, o estatals.

D’ altra banda, la situació de moltes famílies del 
nostre país s’ha agreujat, provocant que s’incrementi 
la síndrome de “l’àvia esclava” i augmentin les seves 
conseqüències físiques i emocionals. 

A l’atenció de néts, familiars malalts o discapa-
citats, s’afegeix ara el fet que, en moltes ocasions, 
aquestes dones passin a ser l’únic  sosteniment     
familiar de fills i filles afectades per l’atur, sumant 
així una nova càrrega a les que ja pateixen.

Amb la igualtat, com a dones
Les pensionistes d’avui cobrem pensions més baixes 
que les dels homes per diferents motius. Vides labo-
rals més curtes, perquè sobre nosaltres han recaigut 
les responsabilitats familiars, i com a conseqüència 
reduccions de jornades o l’abandó de les nostres fei-
nes remunerades, substituïdes per les feines de casa, 
portant-nos a percebre pensions de menor quantia o 
subsidiàries.

A la inferior remuneració salarial de la dona, al 
desavantatge pel que fa a ocupar llocs de responsa-
bilitat, ara s’hi afegeix l’empitjorament de les condi-
cions laborals i la destrucció de llocs de treball, fets 
aquests que suposen un incert futur per a les pensio-
nistes i jubilades del demà.

Amb els drets, com a pensionistes i jubilades 
Les pensionistes i jubilades es veuen afectades de 
manera especial per la situació que vivim: el copa-
gament sanitari o l’increment del mateix en serveis 
de dependència, la disminució de proves mèdiques 
com mamografies o densiometries (osteoporosi), 
suposen una sobrecàrrega a les nostres disminuïdes 
pensions que ens porta a un més gran empobriment 
econòmic i deixa de garantir-nos un envelliment de 
qualitat al que tenim dret.

El 8 de març ha de servir-nos per a saber el que hem 
avançat, però també per a no oblidar el camí que 
ens queda per recórrer. j

8 de març: Dia Internacional de la Dona

Per això, el dia 6 de 
març, a les 18:00 i en el 
saló d’actes de la seu de 
la CONC, Via Laietana, 
16 de Barcelona, es va 
projectar la pel·lícula 
La Estrella. En aca-
bat es va fer un fòrum  
per al qual es va comp-
tar amb la presència de 
Belén Carmona, co-
guionista i autora de la 
novel·la en la que està 
basada la pel·lícula.

És va donar rebuda a tothom, la pel·lícula 
s’ho mereixia: tractant  l’amistat, l’assetjament 
físic i psicològic, la immigració... Trobareu més 
informació al web: http://www.sensacine.com/
peliculas/pelicula-197681/.

En el mateix acte es va poder adquirir DVD’s 
de la pel·lícula i exemplars de la novel·la.

Secretaria de Cultura i de la Dona de la  
Federació  de Pensionistes i Jubilats

El dia 8 de Març, Dia de la Dona 
Treballadora, des de la nostra federació, 

varem fer una molt bona celebració.
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Els dies 5, 12 i 19, es varen realitzar unes accions con-
juntament amb l’UGT,  vinculades a la recollida de 
signatures en contra de la modificació del factor de 

sostenibilitat de les nostres pensions. Acció que va culminar 
el passat dia 24 d’abril, quan es va fer entrega de les signa-
tures d’arreu de l’Estat a la Senyora ministra Fàtima Bañez.
“Señora Ministra.
Los abajo firmantes apoyamos la campaña de los 
pensionistas y jubilados de CCOO y UGT y quere-
mos expresar nuestro desacuerdo con la decisión del 
gobierno de suprimir la fórmula de revalorización 
de pensiones públicas que hasta ahora se aplicaba en 
nuestro país. Habiendo aprobando una nueva fórmula 
que supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las 
pensiones de entre un 14% y hasta un 26% durante los 
próximos 15 años.
Por todo ello instamos a que el Gobierno de la Nación, en 
el marco del Pacto de Toledo, ponga las medidas necesa-
rias para que los pensionistas y jubilados recuperemos 
una fórmula que garantice el mantenimiento del poder 
adquisitivo de nuestras pensiones, una medida que por 
justicia nos corresponde.”

Aquestes accions es van realitzar de 10 a 13 H. als 
indrets que us comuniquem:
–  El dia 5 de març, davant la seu del INSS- Av. Sant 

Antoni Maria Claret 5, Barcelona.
–  El dia 12 de març, al Pla del Angel-Metro Jaume I.
–  El dia 19 de març a l’Avinguda del paral·lel nº 52-Metro 

Paral·lel- Davant la conselleria de benestar i família. j

Més 6000 signatures recollides a Catalunya contra 
la modificació de l’increment de les pensions

Pla d’Àngel.

INSS.

Oficina de Benestar i Familia.

Voleu conèixer els descomptes del 10 al 30% i exclusives ofertes que 
ens ofereixen centenars de botigues als afiliats i afiliades de CCOO?

Consulta aquests llocs webs per gaudir-ne!

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/promocions/http://www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx
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L a despesa pública en pensions a Espanya ha 
augmentat (del 9 al 10 per cent entre 2005 
i 2010), la qual cosa, encara que suposa un 

major esforç en aquesta despesa, manté encara la 
diferència amb la mitjana europea, situada a l’entorn 
del 13%, i a la qual Espanya haurà d’arribar en les 
properes dècades. 

El diferencial en la despesa social d’Espanya amb 
la UE també és conseqüència del diferencial fiscal. 
Espanya recapta fins a un 8,1% del PIB menys que els 
països de l’Eurozona. Per aconseguir la convergència 
fiscal amb Europa hem d’afrontar una reforma fiscal 
basada en la justícia, l’equitat i la suficiència. 

Les polítiques de retallades en salut han fet que 
una part important de les prestacions sanitàries 
hagin deixat d’estar cobertes íntegrament pel Sistema 
Nacional de Salut. De forma específica, més de 
450 medicaments han estat retirats del finançament 
públic, entre els quals es troben alguns dels més 
comuns i utilitzats per les persones grans.

Amb la crisi, els ingressos provinents de les 
pensions han cobrat un major protagonisme en les 
economies familiars, passant a ser l’ingrés prin-
cipal del 31,4 per cent de les llars espanyoles.

Quant a la percepció anual mitjana per pensió de 
jubilació, als països de la UE-15, segons dades ofertes 
per Eurostat relatives a 2010, Dinamarca compta 
amb la pensió més elevada (18.579,8 euros), seguida 
per Holanda (18.035,6 euros), mentre que Espanya, 
amb una quantia d’11.702 euros anuals, avantatja 
únicament Grècia (8.362,0) i a Portugal (7.099,7 
euros).

Podem observar que en les més de 9 milions 
de pensions vigents el 2014 a Espanya, 1 de cada 
3 tenen una quantia igual o inferior a 600 euros al 
mes, sent la majoria d’elles percebudes per dones.  
En el cas de les pensions de jubilació, les més 
importants en termes quantitatius, només el 36% 
són percebudes per dones. Els jubilats homes per-
ceben en la seva majoria pensions mitjanes d’entre 

els 700 i els 800 euros/mes, mentre que les de les 
dones oscil·len entre els 550 i els 600 euros/mes.  
Bona part del diferencial de la nostra despesa social 
amb Europa s’explica perquè aquí la pressió fiscal és 
menor. El nostre sistema d’impostos recapta fins a 
8,1% del PIB menys que en els països de la Zona euro. 
Per corregir aquesta situació necessitem impulsar 
una reforma fiscal basada en els principis de justícia, 
equitat i suficiència. 

CCOO proposa una reforma fiscal que aconse-
gueixi apropar el resultat de recaptació a la mitjana 
europea. Per a això proposem: 
•  Reordenar l’estructura fiscal, incrementant el pes 

relatiu dels impostos del capital i reduint els de les 
rendes del treball.

•  Millorar la recaptació de l’Impost de Societats, 
apropant els tipus efectius als nominals (limitant 
les reduccions només a les empreses que reinvertei-
xen beneficis en ocupació). 

•  Crear els Impostos sobre transaccions financeres 
(ITF) i dipòsits bancaris, com han fet altres països 
de la UE.

•  Lluita eficaç contra el frau i l’elusión fiscal. 
A Espanya la població amb una edat igual o supe-

rior als 65 anys va incrementant històricament el seu 
pes relatiu. Des de 1981 ha passat de suposar l’11,2% 
al fet que el 2011 sigui el 17,4%. No obstant això, el 
creixement en despesa social no sempre ha acompan-
yat aquesta tendència demogràfica, malgrat que en 
aquests 30 últims anys el Producte Interior Brut ha 
crescut un 81,3%. Si existissin unes polítiques redis-
tributives prou equitatives i una fiscalitat eficient i 
basada en criteris d’equitat i realment redistributius, 
hauria de satisfer sobradamente les necessitats deri-
vades d’aquesta nova realitat demogràfica. 

Davant les eleccions europees, volem exposar les 
nostres reivindicacions, i reclamar a tots els partits 
polítics que les tinguin en compte en els seus pro-
grames electorals, per aconseguir una Europa més 
social, i una Espanya que hi convergeixi. j

Més Europa, més protecció social 
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A nte las medidas centradas en reducir el gasto 
y disminuir en términos reales las pensiones, 
CCOO ha presentado un paquete completo 

de propuestas alternativas centradas en materia de 
ingresos que, aplicadas total o parcialmente, permi-
tirían abordar los retos coyunturales y estructurales 
del sistema de pensiones, e incrementar los ingresos. 
Son medidas concretas en el corto, medio y largo 
plazo. 

Incremento temporal de los tipos de cotización que 
financian las pensiones, mediante un esfuerzo adi-
cional compartido y proporcional entre las empre-
sas, los trabajadores con empleo y el Estado.
• 2 puntos porcentuales son ingresos adicionales 
entre 6.000-7.000 millones de €/año (0,67% PIB). 
Este aumento de cotizaciones se mantendría por la 
cuantía y el tiempo que exigiese la actual coyuntura 
de déficit, permitiría reducir el consumo anticipa-
do del Fondo de Reserva y prolongaría su papel de 
garantía de las pensiones.
 • Para distribuir los esfuerzos de este incremento
temporal de ingresos, puede jugar un papel impor-
tante una reordenación coyuntural de los tipos de 
cotización y contingencias, elevando las dedicadas 
a contingencias comunes y reduciendo otras cuyo 
descenso sería asumido por el Estado al mantener 
las coberturas que vienen a proteger, el resultado es 
un reparto equitativo de esfuerzos entre empresas, 
trabajadores con empleo y Estado.

Convergencia de la base media de cotización 
del Régimen de Autónomos con la del Régimen 
General.
• La base media de cotización de los autónomos es un 
42% inferior a la que declaran los trabajadores por 
cuenta ajena afiliados al Régimen General. Debe pro-
fundizarse en los sistemas de estimación directa de 
ingresos por actividades económicas o profesionales, 
lo que tendrá importantes consecuencias en la recau-
dación fiscal y en los ingresos de la Seguridad Social.
• Políticas de reactivación económica que ayuden a 
recuperar los 3 millones de empleos perdidos en lo 
que va de crisis.
• La pérdida de cada millón de afiliados a la Seguridad 

Social supone una reducción de ingresos de 5.000 
millones de euros anuales, los 3 millones largos de 
empleos destruidos equivalen a un 1,43% del PIB en 
términos de cotizaciones que no se ingresan cada año 
en Seguridad Social, siendo esta una consecuencia 
derivada del drama humano que provoca la masiva 
destrucción de empleo que padecemos.

Financiación de las prestaciones de muerte y super-
vivencia.
• No se trata en esta propuesta de modificar el régi-
men jurídico de estas prestaciones, ni su cuantía 
actual, que en muchos casos debería mejorar. Se 
trata de adaptar el sistema de pensiones a la reali-
dad y evolución de la sociedad española, abordando 
al tiempo una medida, compatible incluso con los 
objetivos de déficit impuestos, con un potencial de 
impacto económico estructural, que permite afrontar 
buena parte del reto demográfico del sistema de pen-
siones en las próximas décadas.
• El Pacto de Toledo debería abordar el debate 
sobre la conveniencia de una gradual financiación 
de dichas prestaciones desde la imposición general, 
en un periodo prolongado de tiempo, por ejemplo 25 
años.
• Con ello, se reforzaría la financiación del conjunto 
de prestaciones de la Seguridad Social. En 2013 estas 
prestaciones supondrán 21.800 millones de euros 
(2,08% del PIB y más de un 20% del gasto total en 
pensiones). j

Propuestas de CCOO para incrementar  
los ingresos del sistema de pensiones
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1. Hi pot participar qualsevol persona jubi-
lada, prejubilada o pensionista, estigui afi-
liada, o no a CCOO , que no hagi estat guar-
donada en les dues edicions anteriors del 
Premi de Poesia de Tardor.

2. S’hi poden presentar obres escrites en 
català o en castellà.

3. El tema és lliure.

4. Les obres presentades han de tenir una 
extensió entre els 30 i els 80 versos, en un 
sol poema o en diverses composicions. Han 
de ser treballs poètics inèdits, que no hagin 
estat premiats en altres concursos o publi-
cats anteriorment.

5. Cada participant pot presentar-hi un 
màxim de dues obres.

6. Els treballs –que han de portar títol- s’han 
de presentar per duplicat (l’original i una 
còpia), a doble espai, sense signar, en un 
sobre tancat a l’exterior del qual hi consti 
només el títol de la composició. En aquest 
sobre gran s’hi ha d’incloure un sobre més 
petit. Dins del sobre petit hi han d’anar 
les dades personals de l’autor (nom, edat, 
adreça i telèfon de contacte). Les persones 
afiliades a CCOO hauran d’especificar també 
el lloc d’afiliació.

7. Els treballs s’han de presentar, directament 
o per correu, a la Federació de Pensionistes 
i  Jubilats de CCOO, Via Laietana, 16, 3a 
planta, 08003, Barcelona. Tel. 93 481 27 69.

8.El termini de presentació dels treballs 
analitza el 3 d’Octubre de 2014.

9.El jurat està integrat per cinc persones 
relacionades amb el món literari i amb 
CCOO.

10.S’atorgaran els premis següents:
Primer premi: 200 €
Segon premi: 150 €
Tercer premi: 100 €
Accèssit a la millor poesia presentada per 
una persona afiliada a CCOO: 50 €

11.El mateix concursant,  no rebrà mes d’un 
premi.
 
12.Els treballs premiats seran publicats en 
el web de CCOO de Catalunya (en l’apartat 
de Cultura), i a la revista La nostra veu i a la 
plana web de la Federació de Pensionistes. 
Aquesta Federació es reserva el dret 
d’aplegar les obres presentades en diverses 
convocatòries en un sol recull.

13.Els resultats es donaran a conèixer el 30 
d’Octubre de 2014, a les 18 hores, als locals 
de CCOO de Catalunya, Via Laietana 16 de 
Barcelona.

Bases del 15è Premi de Poesia  
de Tardor que convoca la 
Federació de Pensionistes i 
Jubilatsde Comissions Obreres 
de Catalunya
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1. Puede participar cualquier persona, pre-
jubilada o pensionista, esté o no afiliada a 
CCOO , que no haya estado premiada en 
las dos ediciones anteriores del “Premi de 
Poesia de Tardor”.

2. Se pueden presentar obras escritas en 
catalán o en castellano.

3. El tema es libre.

4. Las obras tienen que tener una extensión 
entre los 30 y 80 versos, en un único poema 
o en varias composiciones. Tienen que ser 
trabajos poéticos inéditos, que no hayan 
sido premiados en otros concursos o publi-
cados antes.

5. Cada participante puede presentar un 
máximo de dos obras.

6. Los trabajos –que tienen que llevar título 
se presentarán por duplicado (el original 
y una copia), a doble espacio, sin firmarlo, 
en un sobre cerrado en el exterior del cual 
únicamente llevará el título de la obra. En 
este sobre grande se tendrá que incluir uno 
pequeño, donde se incluirán los datos per-
sonales del autor (nombre, edad, dirección y 
teléfono de contacto). Las personas afiliadas 
a CCOO deben especificar también el lugar 
de afiliación.

7. Los trabajos se presentarán, directa-
mente o por correo, en la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de CCOO, Vía 
Laietana, 16, 3ª planta, 08003, Barcelona.  
Tel. 93 481 27 69.

8. El plazo de presentación de los trabajos 
finalizará el 3 de Octubre de 2014.

9. El jurado estará compuesto por cinco per-
sonas relacionadas con el mundo literario y 
con CCOO.

10. Se otorgaran los siguientes premios: 
Primer premio: 200 €
Segundo premio: 150 €
Tercer premio: 100 €
Accésit a la mejor poesía presentada por una 
persona afiliada a CCOO: 50 €

11. Ningún participante podrá obtener más 
de un premio.

12. Los trabajos premiados serán publicados 
en la web de CCOO de Cataluña (en el apar-
tado de Cultura), y en la revista La nostra 
veu, de la Federación de Pensionistas. Esta 
Federación se reserva el derecho de reco-
pilar las obras presentadas en diferentes 
ediciones en una sola edición.

13. Los resultados se darán a conocer el 30 
de Octubre  de 2014, a  las 18 horas, en los 
locales de CCOO de Catalunya, Vía Laietana 
16, en Barcelona.

Bases del 15º Premio de Poesía  
de Otoño queconvoca la 
Federación de Pensionistas y
Jubilados de Comisiones Obreras 
de Catalunya
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M ilers de persones es manifesten el 6 d’abril 
en defensa dels drets socials i laborals. 
Desenes de milers de treballadors i tre-

balladores, de ciutadans i ciutadanes, van sortir als 
carrers de Barcelona el passat diumenge, 6 d’abril, 
per participar en la convocatòria realitzada per CCOO 
de Catalunya, conjuntament amb altres sindicats i 
entitats socials contra les polítiques d’austeritat i 
retallades imposades pels governs i en defensa dels 
drets socials i laborals.

En el marc de la campanya “Per una #CatalunyaSocial” 
i amb el lema “Defensem els nostres drets” van 
tenir lloc dues manifestacions a Catalunya: a Barcelona i 
a Girona. Aquestes mobilitzacions també s’emmarcaven 
en la convocatòria realitzada per la Confederació 
Europea de Sindicats per donar un toc d’atenció per 
les polítiques regressives que està patint la ciutadania 
de la UE, davant les properes eleccions al Parlament 
Europeu, que tindran lloc el 25 de maig.

La nostra Federació va participar a la manifestació 
conjuntament amb UGT, USOC i PUGGC. j

E n el marc del procés de reestructuració interna 
de CCOO de Catalunya per adaptar-se a la rea-
litat del mercat de treball i per enfrontar-se a 

la situació de crisi actual amb més bones condicions, 
aquesta setmana ha tingut lloc la fusió de diversos 
territoris del sindicat.

El dilluns 7 d’abril va tenir lloc la fusió del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf que ara ja 
és un únic territori organitzatiu. Toni Mora, fins ara 
màxim responsable de CCOO del Baix Llobregat va 
ser escollit secretari general de la nova organització 
intercomarcal.

El dimarts, 8 d’abril, va ser el torn de la fusió de 
la, fins ara, Unió Intercomarcal del Vallès Oriental – 
Maresme amb Osona, que formava part d’una altre 
intercomarcal anomenada Catalunya Central. Lalo 
Plata és el secretari general d’aquesta nova organit-
zació.

Finalment, avui divendres s’ha fusionat el Vallès 
Occidental amb els altres territoris que formaven 
part de la Catalunya Central, com són el Bages i el 

Berguedà. Una nova intercomarcal que dirigirà el 
nou secretari general, Enrique Rodríguez. 

Amb aquesta reestructuració i la que també 
s’està duent a terme a les organitzacions federatives, 
s’aconseguirà una millor optimització dels recursos 
materials i humans, unes federacions més adaptades 
a la realitat econòmica i uns territoris similars pel 
que fa referència al nombre d’afil·liats i afil·liades i 
als instruments d’actuació.

Més des 200 delegats i delegades participen en 
la Primera Trobada de seccions sindicals de CCOO a 
Madrid.

Més de 200 delegats i delegades de CCOO de 
Catalunya van participar el passat 5 d’abril en la 
Primera Trobada de seccions sindicals que va tenir 
lloc a Madrid. Com a dada destacada cal dir que el 
hastag de la jornada #exigeccoo va ser trending topic 
en la xarxa social Twitter durant una bona estona, 
gràcies a l’acció informativa dels nostres ciberactivis-
tes. Els delegats catalans van sortir en autocar des de 
diferents punts de Catalunya. j

Defensem els nostres drets

CCOO de Catalunya continua la seva  
reestructuració interna amb tres fusions territorials

“Defensem els nostres drets”. Manifestació conjunta amb la PUGGC. 6 d’abril



Informació

En diciembre de 2008 la 
Secretaría de Estado de 
Política Social, Familias 

y Atención a la Dependencia 
y a la Discapacidad, estable-
ció unos criterios comunes 
de acreditación para garan-
tizar la calidad de los centros 
y servicios del Sistema para 
la Autonomía y Atención a 
la Dependencia. Se estable-
cieron las cualificaciones a 
exigir y los plazos para su 
obtención. La fecha tope 

para obtener los certificados y la cualificación total de 
la profesión se agota en el 2015. Es por ello que desde 
CCOO hemos puesto al alcance tanto de afiliados, 
como de aquellas personas no afiliadas, la posibilidad 
de conseguir los certificados.

Según establece la Ley, en las residencias o ins-
tituciones sociales aquellos que ejercen como cui-
dador, gerocultor o categorías profesionales simila-
res deberán acreditar la cualificación profesional de 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales (RD 1368/2007, de 19 octubre).

Quienes realicen las funciones de asistencia perso-
nal a personas con gran dependencia y quienes ejerzan 
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, deberán acreditar la 
cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a 
Personas en el Domicilio, creada por el RD 295/2004, 
de 20 de febrero. Se considerarán válidas las mismas 
titulaciones o certificados de profesionalidad dichos.

Con el RD 1224/2009, de 17 de julio, de reconoci-
miento de las competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral, se establece el procedimiento 
y los requisitos para la evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas por las 
personas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación. Además, determina los 
efectos de esa evaluación y acreditación de competen-
cias. Las comunidades autónomas deberían de haber 
realizado desde entonces (2009) esa evaluación, sin 
embargo, nuestra comunidad sólo ha realizado dos 
convocatorias de 800 plazas en total para la categoría 
de Gerocultor/a y ninguna para categoría de Ayuda a 
domicilio.

Dejadez de la administración
La lentitud y la dejadez de la administración autonó-
mica ha provocado que en el 2014 haya todavía miles 
de trabajadores y trabajadoras sin cualificar. A esto se 
le suma la falta de financiación de los cursos homolo-
gados por parte del SERVEF, lo que deja en una situa-
ción desesperada a las miles de personas que no han 
podido se evaluadas a través del reconocimiento de la 
experiencia laboral. Otro de los problemas es que los 
cursos homologados de los certificados de profesiona-
lidad son presenciales (480 horas para el SAD y 370 
para las residencias) lo que supone que la formación 
se debe realizar fuera del horario de trabajo, lo que 
produce una sobrecarga al empleado/a.

No obstante, se ha trabajado por conseguir una 
formación a distancia y desde que vió la luz el RD 
189/2013, por el que se estableceque la formación 
referida a los certificados de profesionalidad podrá 
impartirse de forma presencial o mediante telefor-
mación, la FSS CCOO comenzó a trabajar en la línea 
de poderofrece EN EXCLUSIVA A SU AFILIACIÓN 
la obtención de los certificados de profesionalidad de 
una manera más flexible, económica y cómoda, por 
400 euros cada uno de los dos certificados de profesio-
nalidad, con todos sus módulos formativos. Se trata de 
una iniciativa pionera por parte de esta Federación, ya 
que es la primera en este sector en ofrecer estos certi-
ficados en la modalidad de teleformación.

Cabe reseñar que quienes acrediten una experien-
cia laboral de, al menos 3 meses, con un mínimo de 
300 horas trabajadas durante los últimos cinco años, 
estarán exentos de realizar esta formación práctica. j

Último tren para poder certificar la  
profesionalidad en Dependencia
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Títulos para acreditar la Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Instituciones Sociales

•  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (esta-
blecido por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril).

•  Técnico de Atención Sociosanitaria (RD 496/2003, de 
2 de mayo).

•  Certificado de Profesionalidad, de Atención Sociosani-
taria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 
(RD 1379/2008, de 1 de agosto o por las vías equiva-
lentes que se determinen).
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Propostes de CCOO de Catalunya per a combatre la 
pobresa i les desigualtats.
a)  En principi, volem insistir que la mare de les 

batalles contra la pobresa consisteix a traduir 
en política el contingut i els articles de l’Estatut 
de Catalunya, concretament els principis rec-
tors, i una de les seves mesures innovadores 
és la RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. 
L’aprovació d’aquesta renda ha de ser la prioritat 
del Govern i figurar en el Pacte per la Lluita contra 
la Pobresa que s’està elaborant. 

b)  Pobresa i inclusió social en la infància i 
l’adolescència:
•  Garantir l’accés a les escoles bressol públiques a 

aquelles famílies en risc d’exclusió social.
•  Garantir l’accessibilitat econòmica als serveis de 

menjador de les escoles bressol per als infants 
de zero a tres anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desafavorides.

•  Garantir ajuts econòmics per llibres de text i 
material escolar i promoure l’accés de tots els 
infants a activitats de lleure i culturals de qualitat. 

•  Tornar a implementar els plans educatius 
d’entorn com a mesura necessària per atendre 
l’alumnat més desafavorit des dels diferents 
àmbits socioeducatius i recuperar la figura de 
l’integrador o integradora social, que cada vega-
da és més escassa en determinades zones edu-
catives.

•  Reforçar la formació professional bàsica per 
poder oferir una alternativa educativa i profes-
sional a aquells i aquelles adolescents que no 
han superat els objectius de l’educació secun-
dària obligatòria.

•  Revisar a la baixa la política de taxes per tal de 
garantir que cap estudiant deixi d’estudiar per 
raons econòmiques.

•  Implementar mesures que permetin avançar 
per assolir els objectius marcats per l’Estratègia 
Europa 2020 especialment:
–  Reduir l’abandonament escolar i incremen-

tar el percentatge de la població amb estudis 
superiors complets.

–  Invertir el 3% del PIB en la recerca i el desen-
volupament (R+D).

–  La lluita contra la pobresa infantil i adolescent 
no es pot fer al marge del suport a la família: 
cal recuperar la prestació universal per infant 
a càrrec.

–  Reforçar el sistema de prestacions familiars i 
per fills i filles a càrrec, en general, prestant 
suport addicional a les famílies monoparentals, 
les nombroses i a aquelles en què els pares i/o 
mares estan en situació de major vulnerabilitat. 

c)  Cobertura de les necessitats bàsiques:
Garantir les necessitats alimentàries de les famí-
lies de manera adequada amb una nutrició sana i 
completa, amb especial atenció a infants i perso-
nes dependents. 
•  La creació d’ una prestació específica condicio-

nada a la renda per garantir que les famílies amb 
infants que no disposen dels ingressos necessa-
ris per satisfer les necessitats essencials puguin 
disposar d’ingressos equivalents a l’IRSC.

Posicionament de CCOO sobre  
la pobresa a Catalunya
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d)  Pobresa energètica:
•  Garantir el subministrament de serveis bàsics (gas, 

aigua i electricitat) a les llars més vulnerables.
•  Establir tarifes de consum progressiu i en funció 

del nombre de persones de la unitat de convivèn-
cia, que la factura sigui realment proporcional al 
consum.

•  Establir una línea d’ajuts per a millorar l’eficiència 
energètica dels habitatges que facin disminuir 
les despeses energètiques. 

e) Sanitat:
•  Recuperar el dret universal a la sanitat pública 

gratuïta i de qualitat. Això demana derogar tots 
els decrets que limiten l’accés a aquest dret. El 
dret a la sanitat pública gratuïta i de qualitat 
ha d’englobar totes les persones empadronades 
en els municipis de Catalunya sense cap altra 
limitació.

•  Millorar i garantir la prevenció de la salut 
(maternoinfantil, hàbits de nutrició, activitat 
física, salut mental).

•  Assegurar a totes les persones en situació de 
vulnerabilitat (gent gran, infants, persones amb 
diversitat funcional) i de pobresa, la cobertura 
gratuïta en medicació, especialment a les perso-
nes amb malalties greus i cròniques. 

f) Dret a l’habitatge
•  La prioritat ha de ser que no hi hagi cap persona 

sense sostre; cal incrementar els equipaments 
d’acollida per a persones sense sostre. 

•  Crear un Fons social d’habitatges integrat pels 
habitatges buits propietat de les entitats finan-
ceres. La creació d’aquest fons no necessita 
pressupost, ni la creació de noves infraestructu-
res. L’Agència de l’Habitatge, els municipis i les 
entitats socials ja les tenen creades i en funcio-
nament.

•  Aquest fons s’hauria de crear mitjançant conveni 
entre el Govern de la Generalitat, les administra-
cions locals, les entitats socials, els sindicats i les 
entitats financeres, que posaran els pisos de la 
seva propietat a disposició del fons.

•  Els habitatges d’aquest fons s’haurien de gestio-
nar de manera concertada. S’haurien de destinar 
a famílies mal allotjades o desnonades o en risc 
de ser-ho. 

La renda de lloguer no hauria de superar el 30% 
dels ingressos familiars. 

g) Gent gran:
•  Recuperar ajuts a la dependència, i la retirada de 

l’ordre de modificació dels ràtios que afecten la 

qualitat d’atenció a les persones amb nivells II i 
III de dependència.

•  Posar al dia els pagaments de la prestació per 
cures en l’entorn familiar.

•  Posar al dia el pagament de les prestacions 
econòmiques vinculades al servei de residència 
concedides abans de l’1 d’agost de 2013.

•  Recuperar les prestacions econòmiques vincu-
lades al servei de residència suspeses des de l’1 
d’agost de 2013.

•  Retirar els nous criteris per a l’accés a les tar-
getes A i B de transport del FCG (Ferrocarril de 
la Generalitat), que deixa un nombre important 
de gent gran i persones amb diversitat funcional 
fora del dret a les ajudes.  

•  La complementació de les pensions baixes, con-
tributives i no contributives, de viduïtat fins el 
Salari mínim interprofessional.

h) Persones amb diversitat funcional:
•  Recuperar els ajuts per a l’adaptació d’habitatge.
•  Garantir l’atenció a la llar a les persones amb 

diversitat funcional.
•  Modificar els criteris per a l’accés als ajuts per 

evitar que penalitzin les rendes més baixes. 
•  Posar els recursos i acordar normatives que asse-

gurin l’accessibilitat de les persones amb diversi-
tat funcional al lloc de treball i dins de l’empresa 
per a fomentar la inclusió d’aquestes persones a 
l’empresa ordinària. 

i) Renda Mínima d’Inserció:
•  Garantir els recursos suficients per atendre 

efectivament les necessitats bàsiques de totes les 
persones.

•  Modificar el sistema actual de còmput d’ingressos 
per tal que la RMI sigui compatible amb altres 
ajuts com per exemple l’atenció a la dependència.

j) Ocupació
•  Crear ocupació en el sector públic d’atenció a 

les persones per cobrir les mancances actuals 
d’atenció a les persones i alhora per fomentar la 
creació d’ocupació.

•  Donar suport a les iniciatives de l’economia 
social solidària, com a forma de crear ocupació 
i també fomentar la participació de les empreses 
d’iniciativa social i els beneficiaris en la solidari-
tat social.

•  Fomentar i sensibilitzar les empreses i comerços 
en la responsabilitat social, a través de clàusules 
en els convenis col·lectius que contemplin la soli-
daritat social. j
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U n cop realitzat el ple monogràfic respecte a 
la pobresa, la comissió de Benestar i Família 
va convocar a les organitzacions sindicals 

CCOO, UGT i a la  Plataforma de la Gent Gran de 
Catalunya, el 18 de Març a les 16,00H., per poder 
tenir de primera mà, informació relativa a l’afectació 
de la Gent Gran, amb les retallades tant sanitàries 
com el que fa a la Llei de Dependència.
Si vols veure les intervencions:
h t t p : / / w w w . p a r l a m e n t . c a t / w e b / a c t u a l i -

tat/canal-parlament/sequencia/videos?p_
cp1=7001437&p_cp2=7001704&p_cp3=7001698 j

E l passat dia 19 de març el company, Juan 
Navarro, membre del Consell de la CONC i 
de la CE tant Estatal com de Catalunya de la 

Federació de PPJJ, va intervenir  en un debat a la 
cadena de TV la Xarxa al Programa El punt al dia. 
En aquest debat  es varen tractar temes relacionats 
amb la situació de pobresa de la gent jubilada i com 
la crisis i les retallades els afecten.
Si vols veure l’entrevista complerta:

http://www.xiptv.cat/el-punt-al-dia/capitol/entre-
vistem-a-domiciano-sandoval-i-juan-navarro j

Compareixença  al Parlament  
el 18 de març de 2014

Entrevista a la Xarxa de TV Local

MES ANY ACTIVITATS
Maig LA MAQUINISTA, MACOSA, ALSTOM, L’AHIR I L’AVUI DE LA MATEIXA LLUITA.

Dimecres 7, Passi del documental RESISTENCIA OBRERA ANTIFRANQUISTA A LA MAQUINISTA TERRESTRE I MARITIMA I MACOSA, 1939-1980, 
reflexió i debat a càrrec de treballadors de les dues empreses i d’ALSTOM. A les 18:00, sala 11, 1ª plta., a la seu de la CONC.
Dijous 15, Visita guiada a LA TORRE DE LES AIGÜES DEL BESOS I LA CASA DE LES VALVULES,  a càrrec de l’Arxiu Històric del Poblenou. A les 11:00.

Juny Què es subvenciona amb els nostres estalvis? Existeixen altres alternatives?  Què  és la banca ètica?.: Projecció del documental de CCOO 
COMUNICACIÓ SOBRE LA BANCA ÈTICA, posteriorment reflexió i debat. A les 18:00h, sala 11 de Via Laietana 16.

Juliol Vacances
Agost Vacances
Setembre Xerrada informativa a càrrec de l’ ASSOCIACIÓ EN DEFENSA D’UNA MORT DIGNA
Octubre La lluita i el compromís: Documental sobre LA PEGASO.

Premi de Poesia.
En el marc de les activitats que organitza la secretaria de la Dona: La Violència de Gènere, Debat.

Novembre Aquest mes es reserva per els actes del 50 Aniversari, que ja publicarem.
Desembre Visita a l’exposició: 50 anys de CCOO a Catalunya.

Cultura

Propostes d’activitats



Opinió

maig 2014 19

No debemos limitar nuestra búsqueda de la ver-
dad al ámbito donde estamos seguros de hallar-
la. Si los sabios y estudiosos adoptasen seme-

jante actitud, habría pocas posibilidades de desvelar 
lo desconocido, pues el éxito sólo sonríe a quienes la 
curiosidad lleva fuera de los caminos trillados.

Antiguamente los continentes no eran otra cosa que 
montes y estepa. Los hombres vivían como animales, 
sin disciplina, sin leyes, sin fe y sin costumbres. Todos 
los hombres que pueblan la, Tierra forman una sola 
especies. El género humano. La cultura que habría de 
ser en el devenir de los siglos la cultura madre de todas 
las civilizaciones, que más tarde tendría que asentarse, 
desarrollarse y desaparecer sobre nuestro mundo.

La, Tierra ha experimentado ciclos climáticos que 
se repiten de manera periódica. Retrocedemos hasta 
hace más de 15.000 años, hasta el final de la, Edad de 
Hielo. Fue un tiempo de cambio en todo el planeta. 
Durante 50.000 años vastas capas de hielo habían 
cubierto el Viejo Mundo, Eurasia y América. Según 
van disminuyendo las capas de hielo, la raza humana 
va avanzando. Los cambios climáticos han creado 
nuevos habitantes. Han resurgido animales y plantas, 
algo de lo que se aprovechan nuestros ancestros. Para 
el homo sapiens se producen cambios, de la familia al 
grupo, del grupo a la tribu y de la tribu a sociedades 
en el inicio de la civilización.

  En el periodo contemporáneo (globalización), la 
vida y el mundo han e cambiado a un ritmo vertigi-
noso durante el último siglo y todavía no conocemos 
el alcance de las consecuencias. Unas podrían, con la 
colaboración de gobiernos e imperios financieros, ser 
minimizadas y reducidas, pero otras no tienen marcha 
atrás. Entre las primeras consecuencias se encontraría 
el cambio climático a la contaminación de las áreas 
urbanas. Entre las segundas, cambios irreversibles en 
los ecosistemas, al haberse alterado la cadena alimen-
taria de animales y vegetales debido a lo que podría lla-
marse una “globalización” de las especies. El golpe de 
gracia, según diversos estudios científicos, es el calen-
tamiento global, que destruye las algas microscópicas 
y amenaza la existencia de los bosques submarinos. A 
ello se suma la sobre pesca, el desarrollo costero incon-
trolado, los vertidos de sustancias contaminantes, ferti-
lizantes y pesticidas y otras actividades humanas.

El Mediterráneo es uno de los mares más con-
taminados del mundo y ello plantea serios proble-
mas. Cada año se arrojan en él ingentes cantidades 

de aguas residuales, desechos industriales, petróleo, 
plásticos y residuos radiactivos, que dañan la fauna y 
flora marinas. Está claro que nuestro planeta se está 
degradando de forma alarmante. Si no optamos por 
cambiar nuestra forma de vida, estamos errando gra-
vemente en nuestro camino hacia lo que en definitiva 
es nuestra libertad, ya que sin vida no existe aquella.

Más de cuatro millones de niños mueren cada año 
en el mundo por la contaminación ambiental. La mala 
calidad del agua y del aire daña gravemente la salud de 
los menores de cinco años. No podemos permanecer 
indiferentes. Si seguimos así podemos está cerca de 
un camino sin salida. La divulgación de la cultura y el 
mantenimiento del patrimonio, las reservas naturales, 
bosques, montes, jardines, animales…son algunas de 
las líneas de acción prioritarias. Igualmente, es posible 
evitar y minimizar la contaminación acústica, lumínica 
y atmosférica con buenas políticas ambientales.

El cambio de clima progresivo durante los próxi-
mos veinte años podría desencadenar una catástrofe 
global y costar muchísimas vidas. Un cambio brusco 
en el clima provocará graves crisis. Antes del 2020 
habrá una escasez catastrófica de agua y existirá el 
riesgo de que muchas ciudades en el norte de Europa 
puedan desaparecer bajo las aguas. Por otro lado, Gran 
Bretaña podría tener un clima siberiano antes del 2021. 
Debemos buscar las formas de detener este proceso, el 
cual está acelerando los riesgos de sufrir la que puede 
ser la mayor catástrofe de la humanidad. Luchar contra 
el cambio climático es una cuestión moral. En estos 
momentos el planeta está tan dañado que a corto plazo 
será como curar un cáncer con tiritas.

Los glaciares podrían dejarnos antes del 2080. Según 
un estudio realizado en la, Antártida, es probable que al 
calentamiento global actual le suceda un periodo negla-
cial, caracterizado por un clima árido y con inviernos 
muy fríos. Este cambio no será a corto plazo, por lo que 
las próximas generaciones no llegarán a vivirlo.

Debemos poner todos los medios para frenar este 
proceso de deterioro medioambiental. Si no es así, 
¿qué dejaremos a los que nos sucederán?,

¿Una falsa libertad? 
(Proverbio) “No tires piedras en el manantial 

donde has bebido”
A la memoria de mis padres D. José y Doña Carmen. j
   

 José Castillo Rubiño
Cerdanyola del Vallés. BCN

El cambio climatico global
Nos estamos cargando el planeta
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La fundación de los partidos, fueros o fe, son creados 
para sembrar beneficio al pueblo, son cosmovisiones 
necesarias, es senda conjunto de reglas de derechos 

dictados para que se resuelva con orden la vida social de 
un país; son preceptos naturales. El pueblo necesita a los 
políticos y los políticos a los ciudadanos. La objetividad y 
propósito de los políticos es la impulsa defender y traba-
jar para el pueblo, estos son  arquitectos que construyen, 
normas afines a la, Justicia, la rectitud la laboriosidad, la 
veracidad virtudes en  política sociales para la dignidad del 
pueblo y de sus ciudadanos. La recompensa es de haber 
echo una buena acción. Es la esperanza del pueblo, y estos  
son elegidos por los ciudadanos con el Voto confiando que 
este sea, un partido progresista.

Cuando los ciudadanos son defraudados por la tergi-
versada actitud del partido votado, crean  una fractura en 
la base social que lo  llevó al gobierno, de no rectificar su 
política, el pueblo debe aprender la lección y no debe callar, 
hablar alto, claro firme y rotundo demostrar capacidad de 
reacción, debemos unir fuerzas,  juntar voces de un mismo 
hueco, en este caso para luchar contra la carcoma y el 
debilitamiento del sistema y desmantelamiento del estado 
de bienestar…La, Unión Europea y los mandatarios han 
echado un pulso al pueblo para comprobar la capacidad y el 
nivel de aguante,  y una vez visto  la existente ceguera pere-
zosa, y el abducido pasotismo,  han obrado en consecuencia 
la cual  no ha llevado al  límite en la que actualmente nos  
encontramos…Un país de bonanza como era España, a 
quedado reducido a lo que es hoy, su efímero esplendor su 
súbita decadencia y su fulminante ruina.

No caer en el adoctrinamiento que nos pretenden incul-
car, que sólo conduce a la pobreza  y pérdidas de libertades.  
Mantén la mente lúcida despierta del  letargo, o te despierta 
o te dormirán para siempre. Hay que ponerse las pilas y 
luchar con la única  forma que tenemos de luchar, que es con 
el arma del VOTO. Y si  vuelves a Votar ha quienes te han 
defraudados te conviertes en sus cómplices. 

Un realzamiento: Alternativas Nuevas es lo que necesita-
mos en España. Por una nueva Ley de Partidos, cuyo objetivo 
“no es ponerlo en cuestión”  sino mejorar su funcionamiento 
y hacer a las formaciones políticas “más democráticas.” Los 
gobernantes deben detectar las necesidades humanas. Niños 
que van al colegio con hambre, familias que no tienen para 
comer, personas que enferman, matrimonios que se separan, 
padres de familia sin trabajo y sin techo etc. Son las conse-
cuencias del malestar social  por el que hoy estamos atrave-
sando. Y los culpables riéndose mientras a ellos no les falte de 
nada. No debemos pasar ni una, más hemos llegados al límite, 
y estamos viendo y sufriendo la consecuencias del pasotismo a 
nivel regional y nacional.

La creciente crisis de desigualdad y pobreza llegará a su 
final cuando se produzca el despertar de la conciencia de la 
ciudadanía en general, en la actualidad no existe capacidad 
de  reacción, a pesar de que nos están asfixiando de esto se 
aprovechan, y que como esto siga así, dentro de unos años 
habrá en nuestro país 18 millones de pobres, el 38% de la 
población española.  Ni un recorte más a los jubilados y al 
conjunto de la sociedad!!   No queremos  pagar la crisis que 
no hemos creado!!  Los culpables que paguen la crisis!!!

El rechazo a sus políticas de recortes, que sólo sirve  para 
deteriorar y desmantelar la, Sanidad Pública, con cierre de 
quirófanos, bajada de la actividad, quirúrgica, listas de espe-
ra,  la ley de Dependencia etc. Para favorecer a la sanidad 
privada. Y con respecto a la, enseñanza pública las reformas 
pedagógicas y la misma concepción del sistema escolar han 
desencadenado en una degradación de la adquisición de 
conocimientos por los alumnos. A causa de estas políticas 
sociales…Por otro lado no se está  haciendo nada para com-
batir el paro, España se ha situado a la cabeza  de Europa en 
tasa de desempleo, el paro sobrepasa el umbral del 25% de la 
población activa, el 30%  si contamos el paro parcial. Esta es 
una causa mayor del malestar social y el déficit presupuesta-
rio, es decir que los españoles cada vez son más pobres, y se 
prevé que en el 2018  aún habrá en nuestro país 5 millones 
de parados. Esto tiene una razón de ser, que bajen las coti-
zaciones sociales y los Impuestos, es la única forma de poder 
generar empleo y que las pequeñas y medianas empresas 
puedan tirar del carro, pero este gobierno todas las decisio-
nes que toman están encaminadas en hacer todo lo contrario 
cumpliendo como un autómata las recomendaciones  de la, 
Unión Europea…La sociedad está pérdida no hay rumbo, no 
hay futuro no hay horizonte. 

Cuando no defendemos nuestros derechos perdemos 
la dignidad y la dignidad no se negocia. Si luchas puedes 
perder si no luchas estás perdido.

Sólo trabajando seremos libres, sin trabajo no hay ni 
gloria ni honor, el trabajador es quien construye el país, son 
los pilares de la sociedad.    
**Para salir de la crisis no hay atajos y solo unidos podemos 
conseguirlo,

Defender la constitución y la unión es la garantía para 
mantener los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Frases:
Las cadenas de la esclavitud sólo atan las manos:
Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo.       
En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber inten-
tado nada. j

 
 José Castillo Rubiño

Cerdanyola del Vallés. BCN

Los partidos fueros o fe
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El resum del debat sobre l’Estat de la Nació bé 
podria ser: “S’enxampa abans a Rajoy que a 
un mentider”.

 Sens dubte, Rajoy té el dret a presentar 
el resultat de les seves polítiques pel seu cos-
tat bonic, tot i que cap angle sigui bo. Fins i 
tot forçant la interpretació de la realitat.  
Pot comprendre’s que Rajoy eludís debatre 
l’augment de la desigualtat i la pobresa durant el 
seu mandat. Fins i tot que digués que aquest aug-
ment es va iniciar abans de la seva arribada a la 
Moncloa –cosa certa–.

 Fins podria comprendre’s que no volgués par-
lar de la caiguda dels salaris en aquests dos anys 
del seu Govern. Encara que costa més entendre 
que insistís en els benèfics efectes de la Reforma 
Laboral PP-CIU, just al mateix temps que el Banc 
d’Espanya reconeixia que la caiguda de salaris 
durant el 2012 va ser més intensa de l’inicialment 
reconegut pel mateix Banc i pel Govern.

 Hi ha opinions que entren en el terreny de 
la valoració política i són legítimes. Però, durant 
aquests dos dies, Rajoy ha superat tots els límits 
acceptables de la mentida sobre la realitat de 
l’ocupació.

 Ha intentat manipular la ciutadania, presen-
tant la reducció d’aturats registrats com a creació 

d’ocupació. Quan sap o hauria de 
saber que la reducció de l’atur 
registrat –mínima– no obeeix a la 
creació d’ocupació sinó a la caigu-
da de la població activa, fruit de 
factors demogràfics, com la torna-
da d’immigrants als seus països i 
la sortida d’emigrants espanyols a 
l’exterior.

 A més resulta del tot inaccep-
table que durant dos dies repe-
tís innombrables vegades –en 
vaig perdre el compte– que els 
afiliats a la Seguretat Social de 
gener del 2014 han augmentat 
en relació als de gener del 2013. 
Perquè això és radicalment fals.  
Segons les mateixes dades de la 
Tresoreria de la Seguretat Social, 

la mitjana d’afiliats del mes de gener del 2013 eren 
16.179.438 afiliats i ha descendit al gener del 2014 
a 16.173.609.

 Però el que ja deixa Rajoy en el ridícul més 
espantós és que avui, 27 de febrer, quan enca-
ra no s’ha acabat el debat de l’Estat de la Nació, 
l’INE publica les dades de Comptabilitat Nacional 
del 4t trimestre de 2013. En ells es confirma 
que l’ocupació, mesurada en termes equivalents a 
temps complet i corregida dels efectes estacionals 
i de calendari, continua caient. Tant en el conjunt 
d’ocupats, com entre els treballadors assalariats. 

En el 4t trimestre de 2013 hi ha 265.000 ocupa-
cions equivalents a temps complet menys que un 
any abans, al gener de 2012. Una caiguda de l’1,6%, 
que és major entre l’ocupació assalariada (-1,9%) i 
molt major en la indústria, on la caiguda continua 
sent molt intensa, el 4,8% menys en un any.

 Aquestes dades de comptabilitat nacional ens 
diuen tres coses: Que la Reforma Laboral està 
precaritzant l’ocupació, provocant un procés de 
substitució d’ocupació a temps complet per ocu-
pació a temps parcial. Que les dades confirmen la 
percepció que té la gent en les empreses i al carrer: 
l’ocupació no creix i Espanya no avança. 

I que Rajoy menteix tant que se l’enxampa a ell 
abans que a un mentider. j

Ocupació: a Rajoy, les  
mentides no li duren ni 24 hores 
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1)  La independència de Catalunya és una opció legíti-
ma, tan legítima com una altra.

2)  Aquesta independència seria sens dubte econòmi-
cament viable, encara que potser no des del primer 
moment. Potser en un principi hi hauria un desa-
justament de mercats.

3)  Cal recordar (una cosa que sabem els qui hem 
estudiat història) que Catalunya es va fer rica grà-
cies a la seva indústria i a l’exportació al mercat 
espanyol, mercat degudament reservat a la indús-
tria catalana per part dels governs espanyols. Això 
durant els segles XVIII, XIX i XX. Si no hi hagués 
hagut aquest recurs al mercat espanyol, les indús-

tries anglesa i francesa ens haurien escombrat, i 
Catalunya no s’hauria enriquit.

4)  Cal saber que, des de fa uns 150 anys, les elits 
catalanes han reivindicat la llibertat de Catalunya 
dins d’un Estat federal espanyol. Des de Josep 
Narcís Roca i Farreres i Valentí Almirall (a finals 
del segle XIX), passant per Prat de la Riba i la 
Lliga, per Antoni Rovira i Virgili, Francesc Macià 
i ERC, etc. Aquesta tradició ens ha donat un fruit 
d’una Mancomunitat i 3 Estatuts. Sempre retallats, 
per tant sempre insuficients. Cal tirar per la borda 
aquesta tradició?

5)  Espanya no és el PP. Això cal tenir-ho molt clar en 
un moment en què hi ha un Govern del PP i podria 
«semblar» que és així. Espanya és molt més que el 
PP. Fins i tot és molt més que el PP i el PSOE junts. 

6)  La nació catalana no és només la Catalunya estricta; 
també és el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, 
la Catalunya Nord. Cal no oblidar-ho, ara. ¿Seria bo 
independitzar només la Catalunya estricta i deixar el 
País Valencià i les Illes abandonats?
Invito tots els lectors i lectores a reflexionar sobre 

aquests punts. j

L’inoblidable historiador Jaume Vicens i Vives 
deia que el caràcter col·lectiu català oscil·lava 
entre el seny i la rauxa.

Seny: actitud d’examinar les coses d’una manera 
assossegada, tranquil·la, ponderant bé els pros i els 
contres, i adoptant opcions ponderades.

Rauxa: exaltació emocional, il·lusió poc realista, 
que porta a prendre actituds agosarades.

Els moments de seny i de rauxa alternen en la nos-
tra història, encara que són molt més freqüents els de 
seny.

Ara, però, estem en un moment de rauxa. La mala 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 
de l’any 2010 (culpa del PP, que va impugnar l’Es-
tatut) ha provocat una crisi emotiva i psicològica, 
i aquesta ha desembocat en una situació de rauxa 
d’aquestes que la nostra història registra de tant en 
tant. 

Avui dia, moltes persones que en sa vida havien fet 
res per Catalunya, que parlen el català malament, i no 
diguem com l’escriuen, si és que l’escriuen, han estat 
emportats per una follia col·lectiva en favor de la inde-
pendència de Catalunya. 

Naturalment que n’hi ha d’altres que han estat 
independentistes de tota la vida o de molts anys, per 
als quals la independència no és una actitud de rauxa, 
sinó que és el seu propi seny. Però la immensa majoria 
dels assistents a la Via eren nous.

No serveix de res exposar arguments. L’exaltació 
col·lectiva passa per sobre de tot. I ara com ara no es 
pot fer res per parar-ho (tret d’una ràpida reforma 
constitucional, i encara). Potser hi haurà una situació 
d’independència, encara que no és segur.

La història ens diu que, després d’un temps, tornarà 
una actitud col·lectiva de seny. Però al seu moment... 
Potser aleshores es rectificarà... j

Independència?

La rauxa

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe
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P orque muchos de los que buscando un futu-
ro dieron con la tierra prometida que les dio 
cobijo, además se encontraron con él y juntos 

supieron  donde encontrar el maná que la vida diaria 
les negaba. No prometía aquel otro mundo descono-
cido, al que los ateos practicantes de alguna religión 
te remiten condenándote en este. Con los pies en el 
suelo, conocía el terreno que pisaba. Aunque si que 
es cierto que provenía de muy lejos, porque retornaba 
expulsado del templo de las selvas amazónicas. De 
allá, donde más rica es la tierra en tesoros codiciados 
por los poderosos y donde la miseria lo contamina 
todo y sus pobladores acumulan penurias suficientes 
para ser, cuando llegue el momento, los primeros 
en penetrar en el reino de los cielos. El, en ese exilio 
voluntario en las Américas de los más desamparados, 
pensó que el orden de los factores no alteraba el pro-
ducto y que repartiendo las riquezas en este mundo, 
los afortunados menesterosos llegarían a la gloria con 
más sabiduría y deseosos de encontrarse con el Padre 
de todas las cosas. Porque Dios las había depositado 
allí para el disfrute de ellos. Rezando el padrenuestro, 
explicaba que es cosa para todos los hombres lo que 
Dios creó y no solo de algunos. Enseñándoles a rezar 
exigiendo el pan nuestro de cada día y que para comer 
necesitaban. Tu no puedes estar aquí, le dijeron. Eres 
extranjero y así mismo lo expulsaron del Ecuador y 
de la diócesis de Riobamba. Así fue como aterrizó en 
Singuerlin, un barrio de Santa Coloma de Gramanet 
al que Dios visitó por primera vez, cuando él decidió 
compartir destino con otros expulsados a los que 
también les habían negado el botín, tras la victoria del 
generalísimo sobre otros españoles. 

Tal como rezaba en Riobamba, entonó el rosario 
con los vecinos de las Oliveras. Se confesaron tanto 
como él se confesó y compartiendo, marcharon juntos. 
Compartió con ellos el abandono al que estaban some-

tidos y pancarta en mano conquistaron las aceras. 
Elevaron el grito hasta que los charcos se sometieron 
al asfalto. Con la pancarta o sin ella, llevaron el auto-
bús con el puño en alto indicando la cima, de lo que 
hasta entonces era un calvario para los ciudadanos 
que debían ascender a ella. Todo lo necesario estaba 
lejos y él, cada vez más cerca.

Ignoro si sus vecinos llegaron a creer en la vida 
eterna, pero  ninguno desconoce que la vida de hoy, 
les había cambiado  el avemaría.

Que fuera sacerdote, no fue más importante que 
fuese comunista. Que fuera cristiano le dio fuerza y 
que se hiciera ciudadano nos la dio a todos y si fue 
al revés, no hay mal que por bien no venga, porque 
para él, las obras no son amores  sino que sus habi-
tantes,  son por lo único que vale la pena ser alcalde 
en la ciudad y cuando lo fue, jamás dejó de ser Lluis 
Hernandez. El cura de Santa Coloma. j

Manuel Pèrez Vera

Fue monaguillo antes que fraile

El passat 1 d’abril es va celebrar la cerimònia de comiat del nostre company Josep Bastús 
Admetlla, a l’edat de 86 anys. 
En Josep ha estat membre del Consell de la Federació de Pensionistes i Jubilats als darrers 
anys, sindicalista i activista. j

Amb nosaltres fins al darrer moment



La contra

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

1 de Maig                            
CONTRA LA POBRESA 
LABORAL I SOCIAL

CCOO de Catalunya ha fet una crida als tre-
balladors i treballadores i a la ciutadania en 
general a participar a les manifestacions del 
Primer de Maig, Dia Internacional del Treba-
lladors, per denunciar els constants atacs a 
l’estat del benestar, amb el lema:  
“Contra la pobresa laboral i social! Més 
ocupació,  més convenis i més salaris”

Les manifestacions previstes per a l’1 de 
Maig del 2014 és varen realitzar a: 

BARCELONA, 11.30 h. Rda. Sant Pere / Pg. 
de Gràcia 
TARRAGONA, 11.30 Estàtua dels Despullats
GIRONA, 12 h. Plaça de la Independència 
LLEIDA, 12 h. Plaça del Treball 
TORTOSA, 12 h. Plaça del Carrilet 


