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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.
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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 

Las conclusiones de la Comisión de Investigación 
son incontrovertibles y vienen a demostrar que 
los consejeros de CCOO abusaron de las tarjetas 

negras. Por lo que nos parece pertinente proponer 
su expulsión del sindicato”. Así de contundente 
se ha manifestado el secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, en su comparecencia ante 
los medios de comunicación para presentar las con-
clusiones de dicha investigación. 

La Comisión Ejecutiva Confederal ha hecho suya 
esta propuesta que ahora deberá ser ejecutada por 
los órganos que instruyen los expedientes de los 
afectados: la Unión de Madrid, la Federación de 
Servicios y la propia dirección confederal. 

Toxo, que reconoció que algo se ha hecho mal en 
CCOO y que aparte de que las personas también ha 
fallado la organización en sus controles, reiteró sus 
disculpas a los afiliados y a la ciudadanía. j

La Comisión de Investigación insta
a expulsar del sindicato a los implicados 

en las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid

Sindicat

2 desembre 2014

El gran recapte. Com ja us vàrem anunciar els passats dies 28 i 29 de 
novembre, s’ha realitzat  El Gran Recapte. Aquesta acció promoguda 
per el Banc dels aliments i diverses entitats de caire social, ha recollit 
més de 4000 tones d’aliments .

Aquets aliments seran distribuïts per les entitats socials a totes 
aquelles famílies que tenen una situació límit per poder alimentar-se. j

Benigno Martinez



Editorial

desembre 2014

L a crisis económica mundial que estalló en 
2008, y que todavía padecemos intensamen-
te, no sólo está teniendo en nuestro continen-

te una profundidad y una duración superior a lo 
pronosticado, sino que ha terminado provocando 
una profunda crisis política del proyecto europeo, 
con unas recetas para gestionar la crisis de forma 
equivocada: la austeridad, impuesta por los países 
acreedores y económicamente más fuertes, encabe-
zados por Alemania, a los endeudados y económi-
camente más débiles de la unión europea. 

La austeridad generada por los efectos sociales 
de la crisis cuyas principales manifestaciones son 
la profunda desconfianza de la mayoría de los ciu-
dadanos europeos en sus instituciones y el auge 
electoral, en las elecciones europeas y en bastantes 
nacionales (o en los sondeos electorales), de parti-
dos antieuropeos, populistas y de extrema derecha. 

Se ha constatado la falta de funcionalidad de las 
instituciones de la UE, en particular para gober-
nar la economía de la zona euro, y su gran déficit 
democrático. Finalmente, a la erosión profunda 
de la cohesión social que la mala e injusta gestión 
política de la crisis ha producido en muchos países, 
entre ellos España, fruto del desempleo masivo y el 
incremento de la pobreza y la desigualdad, hay que 
añadir el deterioro de los lazos de confianza y soli-
daridad entre los Estados miembros, incluso entre 
sus poblaciones, imprescindibles para sostener un 
proyecto político supranacional como la UE.

El fracaso de la austeridad
Que las políticas de austeridad y reformas estruc-
turales entendidas como recortes de los derechos 
sociales han sido un completo fracaso lo reconoce 
casi todo el mundo; menos sus principales res-
ponsables, el gobierno alemán a la cabeza. Lo han 
terminado por reconocer incluso uno de los orga-
nismos de la troika, el FMI. A su manera, sin auto-
crítica y con su ya habitual retahíla. Lo han dicho 
la OIT, por supuesto, pero también la OCDE. Han 
sugerido otra política, porque la política monetaria 
del BCE, a la que aún le queda recorrido si le dejan, 
no basta, y porque es necesario impulsar inversio-

nes y coordinar una política fiscal incentivadora del 
crecimiento.

Que la austeridad nunca fue la receta adecua-
da para enfrentarse a una recesión económica 
era cosa bien sabida desde los tiempos de la Gran 
Depresión. 

Hoy, el problema principal de Europa es la falta 
de política, de propuestas, para enfrentarse a los 
grandes problemas que sufren los ciudadanos, 
empezando por la que lleve a restaurar un creci-
miento sostenible y superar el desempleo masivo, 
la pobreza y la desigualdad. Desde hace más de 
dos años, la cantinela oficial es la de que hay que 
complementar la austeridad y las reformas estruc-
turales con medidas que impulsen el crecimiento y 
el empleo.

Pero para romper el círculo vicioso del descon-
tento ciudadano que retroalimenta la fragilidad e, 
incluso la ilegitimidad de la UE es imprescindible 
formular un nuevo proyecto de futuro, se sigue sin 
cambiar los instrumentos para que los gobiernos 
puedan mejorar las políticas fiscales, las políticas 
de inversiones y las industriales y medioambienta-
les, entre otras.

Creo, con toda convicción, que la solución, en 
España y en Europa, es el federalismo, un federa-
lismo articulado en dos grandes planos, el de la 
UE y el de los Estados nación que lo adoptaran. 
La izquierda política y social europea tiene que 
acompañarla con una propuesta de esta naturaleza 
con alternativas a más corto plazo, al menos en dos 
grandes campos: el económico y el socio laboral. La 
democracia, participativa y transparente, tendría 
que ser una componente insustituible tanto en el 
proceso constituyente. 

El nuevo proyecto político europeo tendrá que 
construirse junto con un sistema de normas políticas, 
sociales y laborales básicas, que garanticen un míni-
mo común denominador de derechos y la igualdad 
real de hombres y mujeres y de cualesquiera colecti-
vos de personas que vivan y trabajen en la UE.

El pilar social es imprescindible en cualquier 
proyecto de futuro, solo tendrá futuro como demo-

La UE necesita un  
nuevo proyecto político
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Jaume Huguet i Massó
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cracia socialmente avanzada y Cohesionando. 
Mejorando la calidad del empleo y la reducción 
sustancial de los niveles de pobreza y desigualdad, 
estos deben de ser los objetivos principales de la 
UE y no  otros. 

Cómo se extrañan todavía algunos gobernantes 
europeos por el hecho de que, en estas circuns-
tancias la ciudadanía europea les dé la espalda, y 
también a la UE.

En la situación actual, sólo se salvará si los 
partidos políticos, viejos o nuevos, son capaces de 
desechar el electoralismo y el oportunismo y for-
mular proyectos de futuro coherentes y mostrar la 
voluntad de realizarlos.

Planteamiento utópico en el disgregador y gris 
panorama político europeo? No, por mucho que 
se tarde en alcanzar un objetivo tan ambicioso, 
es imprescindible formularlo ya, para comenzar 
a agrupar fuerzas políticas y sociales europeas en 
torno a él, y para tener la oportunidad de, primero 

contrarrestar, y después imponerse democrática-
mente a la profunda corriente nacionalista y anti-
europeísta que recorre Europa.

La izquierda política y social europea tiene que 
acompañar una propuesta de esta naturaleza con 
alternativas a más corto plazo, al menos en dos 
grandes campos: el económico y el sociolaboral. 

Pueden ayudar bastante para ello dos propues-
ta elaboradas por la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES): su plan de inversiones para un 
crecimiento sostenible y la del Nuevo Contrato 
Social Europeo. 
No, por mucho que se tarde en alcanzar un obje-
tivo tan ambicioso, es imprescindible formularlo 
ya, para comenzar a agrupar fuerzas políticas 
y sociales europeas en torno a él, y para tener 
la oportunidad de, primero contrarrestar, y des-
pués imponerse democráticamente a la profunda 
corriente nacionalista y antieuropeísta que reco-
rre Europa. j

Navidad 2014.
Ya llega la Navidad,
Y solo hay felicidad,
Con la familia nos reuniremos,
Y todos juntos la celebraremos

Barcelona en todas su cruces
Se ilumina con todas las luces
Y muy bien me portaré
Y muchos regalos recibiré
Y a Jesús se lo agradeceré

Jesús nació para salvarnos
Y en Navidad nos gustaría quedarnos
Y ya cuando la Navidad esta acabando
Los Reyes Magos están llegando
Con muchos juguetes regalando.

FELIZ NAVIDAD 2014 ¡!!!

Toni Gendra Fernández



desembre 2014 5

A ctualment els pensionistes i jubilats ens tro-
bem sotmesos a un sistema d’augment de les 
pensions mitjançant una fórmula matemàtica 

difícil i complexa, que l’enuncien com a “índice de 
revalorización”. La desenvolupen segons una fórmu-
la que té en compte els ingressos del Sistema de la 
Seguretat Social, el nombre de pensions del sistema, 
la variació interanual de la pensió mitjana,  el valor 
de l’import de les despeses del sistema de la Seguretat 
Social... Tenen un límit per dalt i un altre per baix: 
per dalt consisteix a no superar l’IPC anual més un 
0,50% i per baix, no pot resultar un increment inferior 
al 0,25%.

Aquest sistema d’augment al qual ens sotme-
ten prescindeix de la sostenibilitat econòmica de 
les pensions, de la pèrdua de capacitat adquisitiva. 
Prescindeix, consegüentment, de l’obligació de procu-
rar pensions suficients i sostenibles. A la suficiència 
s’hauria de respondre amb pensions mínimes adients 
i a la sostenibilitat amb una revalorització raonable.

L’examen del passat immediat ens posa en relleu la 
pèrdua de capacitat adquisitiva sobretot les pensions 
més baixes i mínimes i dibuixen una perspectiva de 
futur, també immediat, encara pitjor amb el nou sis-
tema d’augment.
a) Examinem uns exemples de les dues afirmacions:

Evolució de l’increment del poder adquisitiu de 
les pensions mínimes durant el període de l’any 2009 
fins a l’any 2013:

1. Jubilació

65 anys amb cònjuge a càrrec, increment del 
poder adquisitiu

1,48%

65 anys unipersonal, increment del poder adqui-
sitiu

2,02%

65 anys sense cònjuge a càrrec, increment del 
poder adquisitiu

0,84%

Menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec, incre-
ment del poder adquisitiu

1,60%

Menor de 65 anys unipersonal, increment del 
poder adquisitiu

2,25%

Menor de 65 anys sense cònjuge a càrrec, incre-
ment del poder adquisitiu 

0,83%

2. Incapacitat
Gran invalidesa, amb cònjuge a càrrec, increment 
del poder adquisitiu

1,48%

Gran invalidesa, unipersonal, increment del poder 
adquisitiu

2,03%

Gran invalidesa, sense cònjuge a càrrec, increment 
del poder adquisitiu

0,84%

I.P. Absoluta o amb 65 a., amb cònjuge a càrrec, 
increment del poder adquisitiu

1,48%

I.P. Absoluta o amb 65 a., unipersonal, increment 
del poder adquisitiu

2,02%

I.P. Absoluta o amb 65 a., sense cònjuge a càrrec, 
increment del poder adquisitiu

0,84%

I.P. Total entre 60 i 64 a., amb cònjuge a càrrec, 
increment del poder adquisitiu

1,63%

I.P. Total entre 60 i 64 a., unipersonal, increment 
del poder adquisitiu

2,23%

I.P. Total entre 60 i 64 a., sense cònjuge a càrrec, 
increment del poder adquisitiu

0,83%

I.P. Total menor de 60 a., unipersonal, increment 
del poder adquisitiu

0,80%

I.P. Total menor de 60 a., amb cònjuge a càrrec, 
increment del poder adquisitiu

------

3. Viduïtat
Amb càrregues familiars, increment del poder 
adquisitiu

1,65%

Amb 65 anys o discapacitat, increment del poder 
adquisitiu

2,02%

Entre 60 i 64 anys, increment del poder adquisitiu 2,23%

Menor de 60 anys, increment del poder adquisitiu 2,--%

4. Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
Vellesa, Incapacitat, Viduïtat, increment del 
poder adquisitiu

1,69%

5. Pensions no Contributives (PNC)
Vellesa i Incapacitat, increment del  
poder adquisitiu 

0,24%

Nota: L’increment del poder adquisitiu concretat en el període 
entre l’any 2009 i l’any 2013, ambdós inclusius, s’obté com a 
resultat de restar la inflació acumulable de l’increment expe-
rimentat en cada tipus de pensió en el mateix període.

Contra la creixent desprotecció de les  
pensions mínimes i més baixes

Assesorament Juridic 

Juli Rius
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Això pel que fa al passat immediat. 
b) Ara bé, si no recuperem la revalorització automàti-
ca de les pensions en base a l’IPC anual com a parà-
metre i ens subjectem a la imposició del 0,25%, la 
perspectiva serà encara pitjor del que hem constatat 
amb les pensions mínimes.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari IU, ICV-
EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL ha presentat 
una esmena al Projecte de Llei de Pressupostos 
General de l’Estat per el 2015, basada en la jus-
tificació següent: “Como en los Presupuestos del 
pasado año, los Presupuestos Generales de 2015 
aplican una revalorización de las pensiones de un 
exiguo 0,25%, el mínimo exigido en la Ley General 
de la Seguridad  Social. Los márgenes anunciados 
por el Gobierno en los presupuestos de este año 
definitivamente no son para los pensionistas y 
así lo muestran los propios datos del Gobierno 
publicados por el Ministerio de Empleo el pasado 
mes de octubre del presente año. No basta con el 
insuficiente aumento del 0,25%, es absolutamente 
necesaria la recuperación del poder adquisitivo 
de los pensionistas. Lo que ha hecho el Gobierno 
es transformar el mínimo exigido por Ley en un 
máximo. Su voluntad política es un reducidísimo 
máximo del 0,25% y eso es la condena de los pen-
sionistas a perder poder adquisitivo. Es absoluta-
mente imprescindible vincular de nuevo las pen-
siones a las subidas del coste de la vida. Si medi-
mos los precios a través del deflactor del consumo 
privado, un 0,6%, la resta arroja una reducción 
de la capacidad de compra de los pensionistas 
de 3,5 décimas. Si atendemos a la pensión más 
frecuente en España según el INSS, la de aquellos 
que cobran entre 600 y 645 € al mes, la subida del 
0,25% les supondrá en términos nominales algo 
más de 1,5 € al mes. En definitiva, con las medidas 
presupuestarias del Gobierno, el efecto sobre las 
pensiones, que ya de por sí en nuestro país eran 
bajas, será catastrófico”.

No ens volem estar de remarcar la coincidència 
de criteri reflectit en aquesta esmena del grup parla-
mentari La Izquierda Plural amb la nostra proposta 
i volem reblar-ho amb un altre exemple projectant 
l’increment de la pensió a sis anys vista, comparant 
un increment teòric del 2,5 per cent amb el real del 
0,25 per cent. Vegem l’exemple:

Pensem en una pensió mínima de 700 € men-
suals que durant els propers sis anys experimenta un 
increment del 2,5%:

Any 2014   700 € x 2,5% = 17,50 = 717,50 = 10.045 € anuals

Any 2015   715,50 € x 2,5% = 17,94 = 735,44 = 10.296,13 € anuals

Any 2016   735,44 € x 2,5% = 18,39 = 753,82 = 10.553,53 € anuals

Any 2017   753,82 € x 2,5% = 18,85 = 772,67 = 10.817,35 € anuals

Any 2018   772,67 € x 2,5% = 19,32 = 791,99 = 11.087,80 € anuals

Any 2019   791,99 € x 2,5% = 19,80 = 811,79 = 11.365,-- € anuals

En canvi de l’augment real del 0,25% que es pro-
duirà, en resultarà:
Any 2014   700 € x 0,25% = 1,75 = 701,75 = 9.824,50 € anuals

Any 2015   701,75 € x 0,25% = 1,75 = 703,50 = 9.849,06 € anuals

Any 2016   703,50 € x 0,25% = 1,76 = 705,26 = 9.873,68 € anuals

Any 2017   705,26 € x 0,25% = 1,76 = 707,03 = 9.898,37 € anuals

Any 2018   707,03 € x 0,25% = 1,77 = 708,79 = 9.923,11 € anuals

Any 2019   708,79 € x 0,25% = 1,77 = 710,57 = 11.365,-- € anuals

L’examen comparatiu entre els dos tipus d’augment 
representen una pèrdua de capacitat adquisitiva de:
Any 2014   220,50 € anuals

Any 2015   447,06 € anuals 

Any 2016   679,84 € anuals

Any 2017   919,--  € anuals

Any 2018   1.164,69 € anuals

Any 2019   1.417,07 € anuals

En sis anys representarà una pèrdua econòmica 
de 4.848,17 euros.

Com hem dit, aquest exemple que hem posat es 
basa en una ficció, que consisteix a fixar un incre-
ment de l’IPC del 2,5% cada any en el primer terme 
de la comparació; però, i si l’IPC creix per sota del 
2,5%?

Ens cal defensar com a paràmetre bàsic de 
l’increment de les pensions el de l’IPC anual, però no 
ens podem quedar amb aquest augment lineal. Ens 
cal addicionar-hi un altre criteri d’increment per tal 
de reivindicar la millora de les pensions més baixes. 
Pensem-hi!

Ara que el Govern de Madrid parla de recuperació 
econòmica, de creixement, ens cal reivindicar que 
aquesta recuperació i aquest creixement arribi a les 
bases socials. j



desembre 2014 7

A questa secció d’Assessorament de la FPJ us 
assabenta que el proppassat mes de novem-
bre de 2014 lliurà a ICV-EUiA el document 

que transcrivim perquè, si és possible, arribi a con-
formar-se en una proposta de modificació legal per 
tal de recuperar l’augment de les pensions en funció 
de la carestia de la vida:

La federació de pensionistes i jubilats de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
proposa la modificació de la ley general de la 
seguridad social en relació a l’actual forma 
d’augment de les pensions.

L’article 41 de la CE, diu: “Los poderes públicos 
mantendrán un régimen público  de Seguridad 
Social para todos los ciudadanos, que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
la situación de necesidad, especialmente en caso 
de desempleo. La asistencia y prestaciones comple-
mentarias serán libres”.

L’article 50 del mateix text, diu: “Los poderes 
públicos garantizarán, mediante pensiones adecua-
das y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. 
Asimismo, y con independencia de las obligaciones 
familiares, promoverán su bienestar mediante un 
sistema de servicios sociales que atenderán sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y 
ocio”.

La crisis econòmica i financera ha menat al Partit 
Socialista i al Partit Popular a acabar amb el sistema 
automàtic de revalorització de les pensions lligat 
a la inflació. Han difós el criteri que el problema 
de l’increment de les pensions és tècnic, lligat a 
“factors de sostenibilitat”, a indicadors econòmics i 
demogràfics”, ocultant que es tracta realment d’un 
problema polític de com es distribueix la renda.

Com deien els signants del document “en defen-
sa del sistema público de las pensiones”: “Se 
pretende que creamos que la sostenibilidad del sis-
tema público de pensiones depende de “cuántos son 
los que producen”, cuando la variable importante es 
“cuánto se produce” ” i podem afegir...  “y cómo se 
distribuye”.

Els problemes tècnics han de ser sotmesos 
als principis politics i aquests, finalment, s’han 
d’orientar a donar compliment real al mandat cons-
titucional transcrit més amunt.

Han convertit la inflació en una variable més, 
juntament amb la situació de dèficit o de superàvit 
per determinar l’increment de les pensions.

L’article 48 de la Ley General de la Seguridad 
Social ha anat a la deriva des de la Ley 50/1998, 
de 30 de desembre, passant pel Real Decreto Ley 
8/2010, de 20 de mayo, i el Real Decreto Ley 
28/2012, de 30 de noviembre, fins que el PP, 
saltant-se les previsions de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto que afronta reptes econòmics i demogràfics, 
ha convertit el citat article en una formula mate-
màtica, complexa de la qual en resulta un incre-
ment mínim garantit del 0,25 per cent. Increment 
que atempta contra la dignitat de les persones i no 
ateny la finalitat de procurar prestacions suficients 
i sostenibles, que compensin la pèrdua de capacitat 
adquisitiva, com vol la constitució.

L’increment de les pensions en un 0,25 per cent 
vol dir que, per exemple, els perceptors de 700 euros 
mensuals amb aquesta revalorització arribaran a 
l’any 2019 lucrant una pensió mensual de 710,57 
euros. Equival a dir que els obliguen a viure per sota 
del llindar de la pobresa. I no parlem de les pensions 
mínimes, les no contributives i les del SOVI.

En la FPJ de CCOO lluitem per redreçar aquesta 
situació i evitar que es consolidi i s’enquisti exigint 
el compliment del mandat constitucional.

Per això,
1)  Neguem que el dèficit o superàvit de la Caixa de la 

Assessorament informa...

Assesorament Juridic 

Juli Rius
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Seguretat Social sigui el paràmetre determinant 
de l’augment. L’Estat ha de distribuir correcta-
ment els ingressos.

2)  Exigim que l’Estat procuri la plena ocupació i de 
qualitat complint així amb allò que es un servei 
estricte a la societat.
Atès aquest posicionament, si cal revisar el Pacte 

de Toledo pel que fa a la separació de fonts de 
finançament, doncs que es revisi. L’Estat no acaba 
la seva funció administrant els diners de la Caixa 
de la Seguretat Social i del Fons de Reserva de la 
Seguretat Social, si no que sempre i en qualsevol cas 
ha de complir el mandat constitucional.

La FPJ conjuntament amb tot el sindicat defen-
sem que ha de ser l’IPC anual el paràmetre princi-
pal i bàsic per determinar la revalorització de les 
pensions a més de cercar altres factors d’equitat per 
protegir millor les pensions més baixes.

Això no ho podem assolir judicialitzant la situa-
ció –la part justiciable la tenim en marxa- si no que 
part de la nostra lluita s’orienta en el que en diríem 
una qüestió de “lege faerenda”, instant una propo-
sició de llei destinada a revertir la situació actual en 
aquesta matèria.

Sintetitzant,
a)  Cal recuperar la revalorització automàtica de les 

pensions en base a l’IPC anual com a paràmetre 
bàsic general;

b)  A aquest increment mínim i lineal addicionar-li 
un increment per trams per tal de protegir les 
pensions més baixes;

c)  Compensar la pèrdua de capacitat adquisitiva 
soferta des de l’any 2011;

d)  Evitar que la retenció a compte de l’ IRPF 
neutralitzi o invalidi directament la majoria 
d’augments.
Fem ara aquest plantejament, atès que en els 

darreres dies i setmanes al Govern de Madrid 
es parla de recuperació i d’evolució positiva de 
l’economia i cal procurar que aquest reeiximent 
econòmic arribi a les bases socials.

En això estem; en això i en l’exigència de que 
es compleixin els principis constitucionals de sufi-
ciència i sostenibilitat de les prestacions. En conse-
qüència, presentem la proposta de llei següent:

Artículo Único
El Artículo 48 de Ley General de la Seguridad Social 
queda redactado de la siguiente forma:
1.  Las pensiones de la Seguridad Social de carácter 

contributivo serán revalorizadas al comienzo de 

cada año en función del correspondiente índice 
de precios al consumo reconocido anualmente.

2.  Ese aumento, lineal, será complementado a favor 
de las pensiones más bajas, según los tramos 
siguientes:
a)  Las pensiones entre 800 y 1.000 euros men-

suales percibirán dos puntos porcentuales 
sobre el IPC reconocido, en concepto de reva-
lorización.

b)  Las pensiones entre 1001 y 1.400 euros men-
suales percibirán un punto porcentual sobre el 
IPC reconocido, en concepto de revalorización.

3.  Las pensiones se garantizarán en importes míni-
mos de 800 euros mensuales, sin perjuicio de 
lo legislado en función de la existencia o no de 
cónyuge y de la dependencia de éste del/la pen-
sionista.

Disposición Adicional
Única.- El Gobierno propondrá en el plazo de un 
mes, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la 
pertinente modificación del IRPF a fin de que la 
retención a cuenta solamente grave la pensión ini-
cial, dejando la revalorización libre de retención si 
ésta desvirtúa aquélla.

Disposición Transitoria
Única.- El Gobierno del Estado compensará la 
pérdida de capacidad adquisitiva sufrida por los 
pensionistas y jubilados desde 01-01-2011 acor-
dando una paga única por el periodo comprendido 
entre aquella fecha y el día anterior al de la entrada 
en vigor de esta Ley. El importe se determinará en 
función del nuevo sistema de cálculo de las revalo-
rizaciones implantado por esta Ley.

Disposición Final
Entrada en vigor...
Tan prompte vàren rebre en el Grup Parlamentari el 
document que us hem transcrit ens feren saber que 
havien estat treballant en aquest tema i ens feren 
arribar una esmena del Grup Parlamentari Izquierda 
Plural al Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat. 
L’examen de l’esmena ens posa de manifest que 
defensen substituir l’increment del 0,25% per l’índex 
de preus al consum i que, per a aquest any, propo-
sen un augment del 1,15%, més abonar la diferència 
deixada de percebre en l’exercici anterior.

No és tot el que nosaltres reclamem en el docu-
ment transcrit, però tot el que ells proposen ens és 
coincident. j
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Imma Fuster va guanyar el primer premi amb  
“Retorn a les arrels”

Lliurament dels Premis de  
Poesia de Tardor

El passat dijous, 30 d’octubre, es van lliurar els pre-
mis corresponents  a la “15ena edició dels  premis de 
“Poesia de Tardor”, memorial José López García, que 

convoca la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO.  
L’acte, que va congregar nombrosos assistents, va 
estar presentat per Estrella Pineda, de la Federació 
de Pensionistes, i presidit pel secretari general de la 
federació, Jaume Huguet, així com el jurat responsable 
d’atorgar els premis. 

Com ja és tradició, en aquest espai, de retre  home-
natge a persones significatives en l’àmbit de la 
poesia i del compromís social,  en aquesta 15ena 
edició s’ha  recordat una de les  poetesses  més 
representatives  de la poesia en llengua catalana, 
com va ser M. Mercè Marçal.

En l’acte van  intervenir el sr. Josep Zalacaín, 
conseller de gent gran del districte de Ciutat Vella, 
de Montserrat Delgado, secretaria de la Secretaria 
de Formació Sindical, Cultura i Estudis de CCOO i, 

tancant l’acte, Jaume Huguet, secretari general de la 
Federació de Pensionistes de CCOO.

Posteriorment, Cristina Suárez  d’ATRESÍ (grup 
de teatre de CCOO del Vallès Occidental, que comp-
ta amb una llarga experiència en l’àmbit de les arts 
escèniques i que sovint ha col·laborat amb nosal-
tres), va recitar un recull de poemes de M. Mercè 
Marçal.
La decisió del jurat d’aquest any  ha estat la següent:
j  L’ accèssit a la millor poesia presentada per una 

persona afiliada a CCOO  per a Ascen Mollà, del 
Prat del Llobregat, amb l’obra “Tristeza, tiempo 
quebrado y súplica”.

j  El tercer  premi va ser per a Manuel Quiroga, de 
Majadahonda, amb l’obra “Biografia de Algodón”. 

j  El 2n premi,  per a Pere Bonada, de Sant Pau 
de Seguries,  amb l’obra “El res del tot”.

j  El 1r premi,  per a  Imma Fuster, de Barcelona, 
amb l’obra  “Retorn a les arrels”. j
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I
M’ho devia. I, ensems, ho necessitava.
Havia de retornar a les arrels,
a les meves fonts primordials.
Finalment he arribat a la masia
on lliscaré pel pendís de la memòria.
I recorreré el poble
     que, amatent, serva les meves petjades.

II 
Hi ha una aroma de paradís
i molta tendresa en els arbres del jardí.
Hi ha molta vida en aquestes parets
que s’alcen ufanoses,
i que repten el pas dels anys
i les noves edificacions.
Hi ha molta història en cada espai
i molt, molt d’enyor 
     en cada porus de la meva pell.

III
Sol de matí, tendre i amable,
sol d’hivern que amanyagues
i espargeixes la teva claror
des del marc dels finestrals,
omplint de llum la cambra.
Vetlles càlidament
l’oratge dels somnis
impregnats als antics mobles
i destil·les perfum de vida
en cada ornament
     i en cadascun dels meus sentits.
   

IV 
Una música m’acarona l’ànima
en un teixit de batecs i sentiments.
M’envaeix una tèbia nostàlgia
que em transforma i m’embolcalla.
Permeto que em captivin els records.
Somiar és bell, molt bell,
encara que el passat sigui llunyà.
De fet, però, el meu passat
     resta ancorat en aquest port.

V
El carrer té un fanal sense llum.
Un silenci humit i la pàtina del temps

revesteixen les cases,
els racons i els records amagats
dessota cada balcó.
Les sensacions m’embriaguen.      
Són onades de passat
     amb salabror de present.

VI
El silenci és suau,
M’abraça –com sempre- 
talment com si fos de seda.
Quan era infant m’agradava el silenci
i ningú no em comprenia.
Encara veig les cares petites,
agosarades i eufòriques
que mai van ser còmplices
     dels meus gelosos silencis.

VII
La mirada se’m perd pel sender
que es veu, com abans, amb claredat
des de l’ampit de la finestra.
Una estesa d’arbres i catifes de flors
dibuixen un entorn privilegiat.
La llum d’aquesta visió,
intacta i eterna al meu esguard,
m’ofrena escalf al cos 
     i m’asserena l’esperit.

VIII 
Amb ànsia ressegueixo els carrerons,
robant de les cantonades
el vent fi i fetiller.
Em plauen les ombres que envolten
les façanes del somieig.
De sobte torno a pertànyer
     a l’essència del meu poble.

IX
El passat és com una pel·lícula
que pots veure i tornar a veure
tants cops com desitgis.
En un instant se t’acaramullen
a les mans trèmules
vivències imponderables.
I esdevens un viatger incansable
en el plàcid llindar
     del teu capvespre.

1r premi
RETORN A LES ARRELS

Imma Fuster. Barcelona
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Aquests són els meus últims versos,
la meva darrera paraula
enmig d’aquest enrenou còsmic;
el comiat que m’allibera.

I
Des del mirall d’un riu de lluna, 
que s’emporta els dies eixuts, 
distingeixo la meva imatge.

Em veig tot sol, dalt l’escenari, 
lliurant-me a la farsa infinita.

II
Com que no he estat res a la vida, 
no s’eternitzarà el meu nom. 
Aquesta és la realitat, 
aquesta la veu de l’oblit.

S’ha esborrat la meva presència;
i ara, orfe de llum, esdevinc 
batec lleu que en res no confia.

III
Sé que el meu esperit esdevindrà 
fragància de sorres ofegades, 
i que un gavià cec em menarà 
pel camí llarg i estret d’un mar d’espines.

Ara que al moll s’hi apaga el darrer far 
i l’horitzó se’m mostra sense estels, 
navegaré per mons farcits de llàgrimes.

IV
Hi ha paraules que són irrepetibles. 
Hi ha músiques llunyanes i profundes, 
i també hi ha humitat enllà del cel: 
pluja que, com un plor, m’amara els llavis.

Plou. Plou sobre un demà de tinta negra 
que em sotmet a l’angoixa i al temor.

I ara que se m’ofega la memòria, 
i la nit s’obre pas per l’horitzó, 
resto insensible al món i a mi mateix.

I no para de ploure...

V

Una veu vagareja per senders 
inflamats de crepuscle espesseït, 
mentre tots els deliris ressusciten.

Però encara no venten les campanes, 
encara no ha arribat la visitant.

Sóc l’únic que l’espera, en aquest caos 
de disfresses i màscares ploroses, 
l’únic amb un passat per raspallar.
Fumeja el matí enllà de la finestra. 
Algú em despertarà, i em jutjarà.

VI
Des del centre, he trencat l’exactitud, 
i veig com se m’eixampla la ferida: 
imatge llangorosa que afegeix 
recorregut al temps i esdevé insomni.

Ara, sóc més enllà de la muntanya, 
més enllà de silencis anacrònics 
que foraden un cel orfe de llum,
més enllà de vosaltres i dels morts.

I per damunt de tot, canto a la vida.

VII
En tots els ulls hi cremen solituds. 
El món et diu que res no és veritat, 
tot i el que afirma el teu esperit aurífic.

Quan les guineus desvetllen el captard,
un cos antic belluga per la boira:
ombra espectral, demà sense fragància...

No t’amoïnis, res no et passarà. 
Cal que arraconis ànsies boiroses; 
els que profanen tombes ja han fugit!

I t’escauràs penombra de memòria, 
i esdevindràs silenci. Sí, silenci, 
des de la tomba freda del mai més.

2n premi
APELACIÓN AL HONOR DE LA MUJER

Pere Boanda. Sant Pau de Seguries
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Ahora penetra el cielo hasta la misma cama.

La infancia renacida nos visita de nuevo.

Por el mar aparecen horizontes y pájaros.

Durante algunos siglos nos tentaron los ángeles

tan vestidos de cielo ingrávido y tan cerca,

con su grato color de primavera y campos.

Sólo importan los viajes hacia estaciones nuevas,

a los frágiles techos de fulgor y silencio.

Éramos simplemente habitantes oscuros

de vacíos palacios y prohibidos bailes.

De pronto regresó la vida y su milagro.

Yo nací en una nube. No hubo 

apenas opulencias, no hubo más ángeles

que la estampa encima de la cama. 

Si hubo buenas economías, repetidos juguetes

que traían los Magos (quiero decir los mismos cada año)

tras beberse las copas de anís que papá les dejaba.

Comencé a ir a la escuela a deshoras y sólo

era una escuela pobre y pobre el escenario.

Llevaba mi banqueta y no aprendía nada,

salvo ver geografías en un mapa arrugado,

esperar los momentos de ver pronto la calle.

Odié a los l4 años, amé a los 15.

Ah, descubrí la eternidad, la traicionera muerte,

 había grillos cantando 

en las inmensas noches. 

Un día vi la sangre.

Me asusté como todos.

Surgieron las mentiras.

Escribí mis poemas,

vi la guerra de pronto

y la sangre en las playas.

Pronto llegó el teatro a ocupar mis momentos,

a llenar mis cuartillas de ilusión y futuro.

Así sigo y así seguiré cada tarde.

Ahora van por las calles ángeles transparentes

de invisibles colores.

Son perezosos ángeles,

las santidades laicas de que habla Félix Grande.

Vagabundos recorren inmensas avenidas,

los portales oscuros, los patios impertérritos,

el lugar del invierno y las casas vacías,

los cauces de los ríos resecos, terminales.

Acaso iluminados por la prisa del mundo

descansan en esquinas, jardines o tejados.

Observan despacito a los niños que juegan

o miran de reojo las cometas que vuelan por el cielo

o las ventanas grises que aún no se han abierto

o las mujeres cálidas que vienen del mercado.

Apenas se reflejan en espejos de azogue amarillento

o en islas aparentes crecidas en los sauces.

 Son espíritus puros tal vez inolvidables

con el frufú de sedas amparando su cuerpo. 

Sin embargo penetran en los espacios limpios

de amarillos gladiolos o donde aún se peinan

las hermosas muchachas ese pelo brillante.

O es que tienen envidia del mar y sus auroras

o que su cielo aún está escaso de nubes.

Será que parecen trozos de eternidad

con sus alas de organza y su lluvia de sueños.

Llevan túnicas suaves de color avellana,

nítidas y brillantes igual que las estrellas.

No hay fulgor en su vuelo

que se torna rasante en las horas tardías

aunque escrutan curiosos las alcobas, las dunas.

Parecen solitarios habitantes del mundo,

invisibles testigos de pecados y noches,

hermanos desiguales de algas y mariposas.

Poco a poco regresan a sus cobijos frágiles

esperando que lleguen otros ángeles blancos

y que, juntos, despierten.                         71

3r premi
BIOGRAFÍA DE ALGODÓN
Manuel Quiroga. Majahonda
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Tiempo quebrado

Whot is venid thot curtoin 
Ocho mil, trescientos noventa y cinco días.
Doscientas una mil, cuatrocientas ochenta horas.
Doce millones, ochenta y ocho mil, ochocientos minutos.
Setecientos veinticinco mil, trescientos veintiocho segundos.
Tic, tac, tic, tac.
Espero.
Tic, tac, tic, tac.
Respiro.
Tic, tac, tic, tac.

No pienso, no entiendo, no hablo.
No respondo, no escucho, no siento.
No rompo, no caigo, no grito.
No sollozo, no pregunto, no salto.
Tic, tac, tic, tac.

Sigo contando.

Tic, tac, tic, tac.

What is venid…? ¿Años, días, horas, minutos, segundos?
¿Noches, cielos, sueños, vida, piel, carne, sudor, tacto?
…thot curtain?¿Palabras, silencios, canciones, fotos,
caminos, viajes, miradas, abrazos, piel, sábanas,
olores, estrellas, piedras, montañas, menos, besos,
castillos, calles?

TrisTeza

La tristeza es ver la pared de la indiferencia frente a ti.
es ser transparente, es mirarte al espejo y ver un sol de invierno.

La tristeza es no querer respirar y seguir respirando,
es no querer andar y seguir andando,
sentir la distancia y el desencuentro engullendo tu vida,
borrando el pasado y convirtiéndolo en una terrible mentira.

La tristeza es querer despertar y desear que todo sea un sueño,
creer  que no vales más que una mota de polvo sucio
que flota a merced del aire del capricho del otro,
cerrar los ojos y no querer abrirlos más.

La tristeza es tortura, es lágrima en carne viva,
es el sabor de la sangre en la garganta,
aire que no entra en tus pulmones,
una pena que ya no te cabe dentro,
un lapso de tiempo eterno donde la soledad se cierne sobre ti.

La tristeza es lluvia que no moja y sin embargo empapa,
es trasiego de recuerdos imparables que pueblan la memoria.
Es buscar respuestas donde nunca hubieron preguntas.
Es agotamiento, desesperación y tristeza de nuevo.

La tristeza es desierto infinito y frontera,
es tierra yerma, seca, hambrienta,
no tiene piel ni abrazo ni carne,
es negra, absoluta, perenne,
monstruosa, terca, astuta,
insaciable.

Quema, hastía, corroe,
Oprime, asfixia, aleja,
Destruye, malvive, devora.

Aturde, mata, angustia,
perturba, agrede, limita,
troncha, astilla, daña.

Carcome.

Se acaba, la tristeza,
con tu abrazo, beso, mirada, silencio.

Y no llega.

súplica

Convoco al temblor  a que calme y no entorpezca tu sueño.
Embisto mi pena a golpes de narcótico y humo.
Retomo el presente como bandera que defender.
Enfoco al mundo para que me asista y me alumbre.

Transgredo mi ambición sin encontrarla ni definirla.
Recojo migajas de afecto con tesoros.
Espero una palabra, una sonrisa, una frontera.
Abrigo mi esperanza con tu sombra diaria.
Maldigo ese año, día, hora, minuto, segundo,
en el que se inició la tormenta.

Protejo cada momento, aire o paisaje
que comparto a tu sombra todavía.

No quiero dejar de quererte.

No quiero que te vayas.

Quédate sin mi.

Accèssit
TRISTEZA, TIEMPO QUEBRADO Y SÚPLICA

Desde la trinchera de la resistencia
Ascen Mollà. Prat del Llobregat
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El passat dia 26 d’octubre 
el Secretari General 
de la Federació de 

Pensionistes i Jubilats Estatal 
de CCOO, Julian Gutiérrez del 
Pozo, va realitzar una roda de 
premsa a Catalunya, per evi-
denciar la difícil situació que 
pateixen les persones grans.

Fem un petit resum de 
la seva intervenció i adjun-
tem unes dades directament 
relacionades amb  la situació 
Catalunya.

Al “observatorio del mayor 
2014 “ s’explica la difícil situació dels Pensionistes i Jubilats 
amb estudis al voltant de:
-  La població major de 65 anys, representa el 18% del total de 

residents a Espanya, fa deu anys aquesta població major de 
65 anys representava un 16,8% del total de residents.

-  El 59% de les persones majors de 65 anys, conviuen amb 
el seu cònjuge. Viuen soles el  22%.

-  En aquest espectre el nombre de dones que viuen soles, 
duplica al d’homes. Dones un 29% i homes un 14%.

-  Les pensions i els ajuts (subsidis), cada cop més, signifi-
quen una bona part de la majoria de les economies fami-
liars, perdent pes a les economies familiars les rendes del 
treball.

-  La població de gent gran que viu per sota dels llindars de 
la pobresa.

-  L’esperança de vida al néixer, situa a Espanya al 2013, 
al voltant dels 83 anys. Fa deu anys la mitjana era de 80 
anys.

-  Els pressupostos en matèria de Serveis Socials han dismi-
nuït un 1,2%, respecte al any 2007, es a dir, tenim el mateix 
pressupost que fa 7 anys.

-  La partida pressupostària dedicada a Sanitat en relació al 
2009 ha disminuït gairebé un 17 % pel 2014.

-  S’han incrementat en un 24% el nombre de pacients en 
llistes d’espera, per probes diagnostiques i intervencions 
quirúrgiques.

-  L’any 2010, Espanya, disposava de 315,2 llits hospitalaris 
per cada 10000 habitants, al mateix temps la mitjana de la 
UE era de 538,7 llits / 10000 Hab.

-  La desestructuració de la Llei de Dependència, representa 
un gravíssim problema per a les persones dependents 
i més greu als dependents majors, especialment per un 
ampli grup de Dones i per les seves famílies i els seus cui-
dadors i cuidadores.

Aquets són una part dels temes que s’estudien i analitzen 
“observatorio del mayor 2014”. Podeu disposar del Document 
sencer a la nostra Web, www.ccoo.cat7pensionistes.

El 2013, el 21,9% de llars catalanes tenia com a font prin-
cipal d’ingressos els d’un pensionista. I aquests són cada 
vegada més rellevants en l’economia familiar autonòmica.

L’atenció a la dependència és un dret aconseguit 
per la reivindicació del moviment sindical, i es va transfor-
mar en llei gràcies a un Acord de Diàleg Social. El Sistema de 
Dependència, en només 7 anys de vida, ha estat capaç d’atendre 
prop de 800.000 persones en situació de dependència.

A Catalunya hi ha amb ajuda a la dependència 138.700 
persones (57% són atencions familiars). j

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, 
estatal dona una roda de Premsa per evidenciar 

la difícil situació, que pateix la Gent Gran

Pensions

j  Tenim a Espanya més de 9 milions de pensionistes, amb una 
pensió mitjana de jubilació de 870 euros.

j  En viduïtat, a Espanya hi ha 2.350.000 persones; la pensió 
mitjana està en 623 euros.

j  A Catalunya hi ha 1.648.000 pensionistes, amb pensió mitjana 
de 899 euros.

j  En viduïtat, a Catalunya hi ha 394.000 persones, amb pensió 
mitjana de 627 euros.

j  A Barcelona hi ha 1.243.000 pensionistes, amb pensió mitjana 
de 930 €.

j  En viduïtat, a Barcelona hi ha 293.000 persones, amb una 
pensió mitjana de 648 €.

j  A Girona, hi ha 151.000 pensionistes, amb pensió mitjana de 
785 €.

j  En viduïtat, a Girona hi ha 36.800 persones, amb pensió mitja-
na de 552 €.

j  A Lleida hi ha 96.200 pensionistes, amb pensió mitjana de 
753 €.

j  En viduïtat, a Lleida hi ha 25.500 persones, amb pensió mitja-
na de 543 €.

j  A Tarragona hi ha 158.000 pensionistes, amb pensió mitjana 
de 836 €.

j  En viduïtat, a Tarragona hi ha 39.000 persones, amb pensió 
mitjana de 588 €.

j  Població total a Catalunya: 7.570.000 persones.
j  Majors de 65 anys, hi ha 1.282.000 persones.
j  Places residencials, n’hi ha 52.313, de les quals públiques, 

8.722, i privades n’hi ha 43.591.
j  El percentatge de places públiques sobre el total és del 16,7%.
j  La taxa de risc de pobresa a Catalunya és del 16,6%.
j  A Navarra és del 8,8% i a Astúries, del 9,9%. I en el costat 

oposat hi ha: Andalusia, amb un 31%, Canàries, amb un 33%, 
Extremadura, amb un 31%. j
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L ’energia és un bé comú essencial, indispensa-
ble en totes les activitats quotidianes, que en 
el cas de la que es consumeix en els habitatges: 

electricitat i gas fonamentalment, permeten a cada 
persona tenir una vida digna. Per això, la impossibi-
litat de fer front al pagament d’aquests subministra-
ments és el que s’anomena pobresa energètica, que 
mata físicament i socialment, provocant l’exclusió 
social.

Aquestes situacions, que s’han vist agreujades 
pels efectes de la crisi, afecten al nostre país més de 
quatre milions de persones, de manera que, des de 
CCOO Pensionistes, exigim al Govern que garanteixi 
l’accés de tota la població a un subministrament 
bàsic d’electricitat i gas. A més de posar fi als talls 
de subministrament per impagament en el cas de 
manca de recursos, involucrant les empreses submi-
nistradores en aquestes accions.

Lluita contra la pobresa energètica
Cada vegada hi ha més persones afectades per 
aquesta pobresa energètica, que implica passar fred 
a l’hivern i calor a l’estiu, a més de no disposar de 
suficient aigua calenta o il·luminació en els habitat-
ges. Sumant les famílies que no poden fer front al 
cost d’aquests subministraments i les que paguen 
unes factures que suposen un percentatge molt alt 
dels ingressos, els afectats suposen ja 60 milions de 
persones a Europa, mentre que a Espanya es calcula 
que s’acosten als set milions.

En el cas del nostre país, la culpa la tenen, d’una 
banda, l’augment disparat dels preus de l’energia, 
sobretot de l’electricitat, que ha pujat el 60% des 
de 2007, i de l’altra, la baixada d’ingressos de pen-
sionistes i treballadors causada per les antisocials 
polítiques del Govern, baixada que ha estat del 8,5% 
de mitjana en aquest període.

Aquesta pujada de tarifes només ha beneficiat 
les grans empreses energètiques, i produeix un 
empobriment generalitzat de la població, en haver 
de destinar una part creixent dels seus ingressos a 
pagar aquests subministraments. Situació que afecta 
en gran mesura la gent gran, aturats, beneficiaris de 
subsidis i treballadors amb baixos salaris, i que té 
especial incidència en el cas de les famílies sense cap 

ingrés. En les situacions més greus de pobresa ener-
gètica, quan no és possible encendre la calefacció ni 
disposar d’aigua calenta, això perjudica greument la 
higiene i la salut de les persones afectades, provo-
cant morts prematures, que segons alguns càlculs 
podrien superar els 7.000 morts anuals.

Conscients de la gravetat d’aquestes situacions, 
des de Pensionistes de CCOO li exigim al Govern 
d’Espanya que prengui les mesures necessàries per 
fer front de manera eficaç a aquesta pobresa ener-
gètica, que passaria en primer lloc per establir la 
consideració del subministrament bàsic d’energia 
als habitatges com un bé essencial a què té dret tota 
la població. I de forma immediata, i com a mesura 
de protecció per a les persones en pitjor situació 
econòmica, reivindiquem la posada en marxa d’un 
autèntic bo social, que garanteixi el subministra-
ment bàsic, tant d’electricitat com de gas, a totes les 
llars i que impedeixi els talls d’aquests subministra-
ments per falta de pagament. Bo social que hauria 
de cobrir, com a mínim, però no només, totes les 
unitats familiars els ingressos de les quals se situen 
per sota del llindar de la pobresa.

La pobresa energètica es dispara a  Catalunya i  a 
Espanya. j

L’accés a l’energia,  
un dret per a tothom



Activitats de la Utopía
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Excursions i sortides darrer trimestre
 

Valle del Baztán (Navarra)
Setmana cultural del 13 al 18 d’octubre.
Aquesta setmana, plena de tot tipus de visites, tant 
culturals com lùdiques, va ser una inolvidable opor-
tunitat de gaudir de la història i la natura.

Sortida a Riudoms 
13 de novembre.
Aquesta activitat cultural tenia com a eix central, la 
visita a un dels principals museus de cotxes d’epòca 
i altres aparells de transport.. Curiositats i experièn-
cies per recordar.

Conferències

25 Setembre 
Lluis Filella, va aprofondir, al voltant de l’ Evolució 
de la Cultura i les millores aconseguides per la seva 
difusió, els darrers 50 anys.

23 d’octubre.
Luz Hernàndez Jabardo, va realizar un interesant 
anàlisi de la influencia de la llengua grega a l’etimologia  
de molts mots en castellà i català. El títol de la confe-
rencia va ser el de “La Herencia Griega” j

Activitats de la Utopia

Programació d’activitats  
primer trimestre  2015

Conferències: 
j  Febrer,  dia 12, a les 18 h.

Assemblea General anual de la UTOPIA. Sala 
Plateria-2

j  Març, dia 12, a les 18 h.  Sales 11-12 o 13.
Xerrada, que realitzarà un Otorrinaringòleg, 
especialista en audició, respecte les problemàti-
ques auditives i els recursos tecnològics que ens 
ofereix AUDIFON.

Excursions:
j  Gener, dia 22, visita al  Museo de Herramientas de 

la Construcción (Baix Penedés), sortida a les 8h.
j  Febrer dia 28 i dia 1 de Març. Carnaval -  

Carnestoltes a Tossa de Mar, sortida a les 8 Hh
j  Març, dia 26, Dia del Porc al Santuari de Lourdes 

al Berguedà, sortida a les 8 h.

Foto de grup al voltant d’aquest magnífic arbre

Vista general del museu.

Intervenció de Luz H. Jabardo.

Lluis Filella
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E l passat dijous 23 d’octubre de 2014, de 9.30 
h a 18 h, al Casal Pere Quart de Sabadell 
(Rambla, 69), CCOO de Catalunya va organit-

zar la IX escola de dones del sindicat.   
Es tractava de la novena edició consecutiva d’un 

espai per al debat, reflexió i intercanvi d’experiències 
sindicals. Inaugurat per Joan Carles Gallego, 
Secretari General de CCOO de Catalunya, Maribel 
Ayné, responsable de les Dones i de Polítiques 
d’Igualtat de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya 
Central, i Joan Carles Sánchez, alcalde de Sabadell. 
Seguidament la conferència inaugural “Crisi, capita-
lisme i patriarcat. Impacte de gènere i empoderament 
de les dones”, a càrrec de Laura Arroyo, directora del 
Centro 8 de Marzo de la Fundación 1º de Mayo de la 
Confederación Sindical de CCOO, les taules rodones 
titulades “Reflexionant sobre els temps, les violèn-
cies i l’acció sindical” i “Experiències d’intervenció 
sindical”, i grups de treball.

 Els actes de la tarda eren oberts al conjunt de 
delegats i delegades i l’afiliació del sindicat. La 
cloenda, “Construint un món laboral i social lliure 
de discriminacions i violències contra les dones”, 
a càrrec de l’Alba Garcia, secretària de la Dona i 
Cohesió Social de CCOO de Catalunya, i de l’Enrique 
Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central. 

A la jornada vàrem participar més de 100 dele-
gades. j

IX Escola de Dones de CCOO Catalunya
“Per un món laboral lliure de discriminació per raó de gènere i violència masclista”

Concentracions contra la violència masclista

A les dotze hores, dels dies que es produeix 
l’assassinat d’una dona per violencia masclista, 
els treballadors i les treballadores de la CCOO 
es concentren, per donar lectura a un manifest  i 
mantenir un minut de silenci, en memoria de la 
dona assassinada.

Vista general de la jornada.

Concentració davant la porta de CCOO a Via Laietana.



Els nostres companys
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E l passat dia 26 de novembre, al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona, el nostre company 
i camarada, Juan Navarro Garcia, va rebre el 

reconeixement de la ciutat de Barcelona per la seva 
incansable tasca social i associativa al districte de 
Nou Barris a Barcelona.

Va estar guardonat amb la Medalla d’Honor de 
Barcelona, de mans de l’Alcalde de Barcelona, Sr. 
Xavier Trias. A l’acte, vàren assistir el Secretari General 
de la Federació Estatal de PPJJ Julian Gutierrez i 
el Secretari General de PPJJ a Catalunya, Jaume 
Huguet, així com d’altres camarades de les CCOO, 
representants dels moviments associatius de Nou 
Barris i altres organitzacions associatives veinals. j

Yo he llorado muchas veces pensando en mi tierra, 
cómo son mi gente soñando con ella. Por eso 
yo Andalucía, te quiero decir con letras, lo que 

mi corazón siente como si fuera un poeta. Porque en 
Córdoba nací y a esta tierra yo la quiero, y cada año 
en vacaciones me gusta pisar tu suelo, ver tus mujeres 
morenas, tus hombres duros y fuertes y tus patios y ven-
tanas llenas de hermosas flores. Yo a Córdoba le dedico 
y a Andalucía en general mi homenaje más sincero con 
toda mi voluntad y espero que este verano yo te pueda 
visitar y decirte Andalucía que te quiero de verdad.

Vine de Andalucía a Barcelona dejando mi vida 
atrás, todo cuanto yo quería, mis amigos, mi ciudad. 

Venía triste y solitaria porque no podía pensar, que 
con el tiempo yo cambiara y me llegaran a gustar, tus 
calles, tus gentes y parques y todo en general. Que 
yo me acostumbraría y no me querría marchar. Hoy 
me pregunta la gente si volvería a mi pueblo natal y 
yo me quedo pensando y contesto la verdad. Yo te 
quiero Andalucía, como a una madre quizás, pero no 
me marcharía porque quiero a este lugar, porque yo 
llegué sin nada y me dieron su amistad, por eso yo a 
Cataluña nunca la podré olvidar. j  

Elia Jiménez Gracia    

Juan Navarro, guardonat per l’Ajuntament 
de Barcelona

Recuerdos de mi tierra
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L a irresponsabilitat de molta gent en les darreres 
eleccions, tant europees com espanyoles i cata-
lanes, ens ha portat a la desgràcia d’uns governs 

malèfics, de la màfia, que s’han emprès una tasca des-
tructiva en tots tres àmbits.

Davant el fet de la crisi, en comptes de recórrer 
a una major pressió fiscal per trampejar la situació, 
com hauria estat de raó, s’han dedicat, perversament, 
a fer-la pagar a les classes populars, amb retallades 
dels pressupostos dedicats a despesa social (la qual ja 
era baixa), a més a més de retallar els drets socials en 
qüestions com la seguretat en la feina i altres.

 La gent dels partits que componen aquests governs 
(PP i CiU) estan en política per defensar els interessos 
dels rics i privilegiats. Excepte alguns benintencionats 
i equivocats. 

L’actitud d’aquesta mala gent, en la situació con-
creta de la crisi, és sotmetre la classe treballadora a un 
estat de dependència i marginació que convé als grans 
interessos. Els quals grans interessos en surten nota-

blement beneficiats, per la crisi, augmentant els seus 
beneficis i el seu poder.

Diguin lo que diguin, no s’ha de creure que aquests 
polítics busquin el progrés del país, ni sortir de la crisi. 
Lo que busquen, dissimuladament, és just el contrari. 

Com és possible que aquests partits vagin ser votats 
per persones treballadores?

És imprescindible que en les pròximes eleccions 
de tots tres nivells (començant per les europees, que 
són les primeres) la gent treballadora voti per partits 
d’esquerra (preferentment una coalició de partits i 
grups d’esquerra). Per escombrar aquesta carronya. I 
que, mentrestant, anem configurant un programa de 
reformes a base de reconstruir tot lo que aquests mals 
partits estan destruint (la seva rebaixa d’impostos als 
rics, facilitar l’acomiadament, retalls als pressupostos 
socials, privatitzar empreses i serveis públics, etc.).

L’objectiu davant les properes eleccions i els pro-
pers governs d’esquerres ha de ser, bàsicament, la 
Reconstrucció de Catalunya, Espanya i Europa. j

Per a què serveixen? Les persones que hi estan en 
contacte, mossens, voluntaris, diuen que per a res.

Segons la Constitució, serien per a  rehabili-
tar les persones que han delinquit i retornar-les a la 
societat. Però la gent que coneix aquesta realitat diu 
que unes poques persones sí que n’han sortit rehabili-
tades, però que la majoria de persones hi aprenen dosis 
majors que les que tenien de ràbia, de ressentiment, 
d’odi...,  menys capacitat encara de convivència, de 
respecte, de tolerància... I en surten pitjor.

En fan una gran propaganda (i molta gent s’ho 
creu) dient que els presos hi estan tan bé, perquè tenen 
piscina, calefacció, Internet, bon menjar... I que els 
mantenim a cos de rei... Però no diuen que hi estan 
amuntegats com els pollastres en una granja. Sense 
espai de privacitat. Havent-se d’aguantar els uns els 
altres en una proximitat física insofrible, gent que 
s’odia i s’avorreixen entre ells, i sovint sense condicions 
higièniques i mèdiques adequades. I encara amb tracte 
despectiu i a voltes violent per part dels escarcellers.

El principal problema i causa de molts altres és 
l’excés de població penitenciària en l’espai disponible. 
Ara bé: l’Estat espanyol té un índex de població reclusa 
de 153 persones per 100.000 habitants. I l’índex dels 

altres estats europeus oscil·la entre 80 i 110. I, oh para-
doxa!, tenim un índex de delinqüència força inferior. O 
sia, hi ha una propensió malaltissa a «tancar» la gent.

D’altra banda, la immensa majoria de persones de 
la presó hi són per delictes contra la propietat o per 
qüestió de droga, mentre que els violadors, els pede-
rastes, els homicides i els terroristes (els que ho són, no 
l’acusació genèrica que fan a qualsevol), són una petita 
minoria. I moltes d’aquestes persones que han robat ha 
estat per motius de necessitat, o per desestructuració 
familiar o altres causes similars. Per una situació de 
desgràcia.

Doncs tota aquesta gent podria complir condemna 
a casa seva, amb polseres electròniques per localitzar-
los, fent treballs per a la col·lectivitat (neteja de boscos, 
ajuda a persones dependents, enquestes...). I reservar 
la presó per als autèntics  delinqüents. I... per als que 
no hi van mai, com grans estafadors, grans especula-
dors...

Això implicaria una revolució mental per part dels 
aparells judicials, sobretot per part dels jutges, que 
sembla que siguin uns negats, uns curts de gambals. 
Diuen, els que coneixen les presons, que la justícia 
espanyola és lenta, cara i dolenta. j

Governs malvats

Les presons. Per a què? Per a qui?

Opinió

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com



Activitats Intercomarcals
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A mb motiu del Dia Internacional de la gen 
gran, CCOO de Jubilats i Pensionistes del 
Maresme, com a representants d’un col.lectiu 

important de la ciutat de Mataró. Varem col.laborar 
amb l’elaboració d’un MANIFEST, plé de reivindi-
cacions.

També es va fer una assemblea a on assistiren 
tots els casals i associacions, i ens repartirem tots els 
paràgrafes del manifest per llegir-lo en directe, i així 
tothom agafés compromís.

La finalitat era demanar al Consistori de Mataró 
l’acompliment del seu compromís d’impulsar i fer 
realitat el contingut de totes les reivindicacions.

Una ciutat còmode, agradable i plena d’atencions 
per a la gen gran.

Assemblea a la C-35
En els darrers 5 anys, la C-35, al seu pas per Sant 
Celoni, la Batllòria, Gualba, Riells del Montseny i 
Viabrea, ha registrat una mitjana de més de 20 acci-
dents anuals, amb un balanç de 30 ferits, alguns molt 
greus, i 1 mort anual. Els sinistres es produeixen en un 
itinerari que registra el pas d’uns 20.000 vehicles dia-
ris i posa de manifest un greu problema de mobilitat i 
de seguretat que tenen els usuaris de la via.

Per tot això, el passat 25 d’octubre, ens vam 
mobilitzar amb l’objectiu d’exigir amb urgència les 
mesures necessàries per a eliminar totes les perillo-
sitats.

Aquesta carretera està mancada d’infraestructura 
i amb un greu problema de saturació, on els treba-
lladors/es dels polígons industrials són els majors 
afectats: anar a treballar i /o comprar als centres 
comercials es jugar-se diàriament la vida per culpa 
dels reiterats incompliments per part de les admi-
nistracions per arranjar definitivament aquest punt 
negre.

Cal fer pas de vianants amb tota la seguretat vial.
Els jubilats i pensionistes del Baix Montseny, 

com no podria ser d’altra manera, ens vàrem sumar 
a la reivindicació i la denúncia, a l’acció sindical del 
moviment obrer dins del moviment popular i ciutadà 
del territori.

És així com s’ha de fer camí, és la manera de 
denunciar la perillositat i de reivindicar les millores 
a fer. j

 Xavier Hernàndez

VORMAROS

Assemblea.

Acte a Mataro.

Assemblea a la C-35.

Xavier Hernández Secretari 
General VORMAROS PPJJ.



Sindicat

desembre 2014 21

E l passat dia 20 de novembre, vàrem cel·lebrar 
el  50è Aniversari de CCOO a Catalunya. El 
primer acte de commemoració  va tenir lloc a 

l’esglesia de Sant Medir, on en Juan Carles Gallego, 
va descobrir una placa commemorativa d’aquest 
aniversari. A l’acte, i també a la resta, va assistir 
l’Alcalde Barcelona, sr. Xavier Trias.

A continuació, al Museu d’Història de Catalunya, es 
va inaugurar una exposició; la miscel·lania commemo-
rativa dels 50 anys de la nostra història. L’ exposició es 
pot visitar fins a finals del mes de gener de 2015.

Per cloure la celebració,  al vespre, va tenir lloc 
un acte molt emotiu, recordatòri de totes les perso-
nes que van fundar el nostre sindicat i  de diverses 
etapes de la nostra existència. Varem comptar amb 
les intervencions del Secretari General Confederal 
de CCOO, Ignació Fernández Toxo i el President 
de la Generalitat de Catalunya, Molt  Honorable, sr 
Artur Mas. j

50è Aniversari de CCOO Catalunya

Juan Carles Gallego, descobreix  la placa  
commemorativa a l’esglesia de Sant Medir

Assistents a l’acte al Museu d’Història de Catalunya.Assistents a l’acte commemoratiu.

Assistents a l’acte al Casino” L’Aliança del Poble Nou”.

Ignacio Fernández Toxo, a l’acte  
celebrat al Casino “L’Aliança del Poble Nou”
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A hora que empiezas a leer no debe extrañarte que 
haya puesto un título tan sugerente como este. ¿Es 
o no es un privilegio que en los tiempos que corren 

disfrutes de estos ingresos? Antes de contestar cabreado, 
recuerda que seguramente debes de ir a recoger al nieto al 
colegio. Él no tiene la culpa.

La verdad es que preferiría que te enfadaras, porque 
aunque dicen que vienen tiempos de cambio, la triste reali-
dad es que son los que mandan quienes la están cambiando. 
Nos están jodiendo y quieren que además les besemos. 
Nos recortan derechos y dicen que es necesario para que 
los que pueden invertir, obtengan beneficios. Esto tíos no 
se cortan un pelo. Pero dicen que estamos saliendo de la 
crisis. Imbéciles. ¿Ellos? No, nosotros. Ellos saben lo que 
quieren y aprietan las tuercas para exprimir el beneficio. 
Amancio Ortega solo ha ganado este año 450 millones de 
Euros. Su beneficio hace subir la renta per cápita de todos 
los españoles y los millonarios en España han aumentado 
que da gusto. Así que debe ser verdad que estamos saliendo 
de la crisis. Tenemos suerte del banco de alimentos y de la 
beneficencia que generosamente mantiene a los cada vez 
más necesitados. ¡¡Qué suerte que cobro mi paga!!

Parece que la luz ha subido un 18% en lo que va de año 
(final de Octubre) y creo que aún no están satisfechos. 
Quieren más. Como ya la privatizaron, es normal que quie-
ran ganar dinero y quién la paga eres tú. Como privatiza-
ron el agua y como no se cortan en privatizar la sanidad. 

Privatizarlo todo y hacernos pagar más cosas. Privatizar el 
estado porque siempre es por tu bien. Aunque es necesario 
obtener beneficios y siempre, no lo olvides, eres tú quién 
paga. Pero aún nos queda la pensión, menos mal.

Lo público aunque parezca mentira es tuyo y te dicen que 
se gasta mucho y piden que se privatice. Pero cuando sea 
privatizado, el beneficio siempre será pequeño y las ganan-
cias, de ellos. Lo has adivinado, el que pague también serás 
tú. La  pensión esa que aún tienes y que nunca sube, se hará 
cargo. Ah sí, subirá un 0,25%.

Ese privilegio que tienes al cobrar una pensión por la que 
ya cotizaste, es un gran negocio por el que suspiran los bancos 
y las aseguradoras. No es mi intención ponerte nervioso con 
este escrito. Pero tienen planes y saben que estás viejo y can-
sado. Necesitas jugar al dominó y ejercitar los brazos con la 
petanca. Viaja, ve mundo si te apetece. Pero defiende lo público 
y da un grito, porque a ellos muerto, les das más beneficios y 
dejas de ser un gasto. No les des ese gustazo y vive. Educados 
para dar ejemplo, pero a ti no puedo engañarte, empuja hacia 
la izquierda que la derecha es quién nos aprieta.

Para eso debe servirte esta federación. Para que juntos 
podamos y que la izquierda social se fortalezca. Deben servir 
las CC.OO. para canalizar nuestra indignación por el trato 
que Mas y Rajoy nos dan a los pensionistas. Y si participa-
mos con otros jubilados, por lo menos tendrán que oírnos. j

Manuel Pérez Vera

Las leyes

Mi pensión un privilegio

D ice Mariano Rajoy que por encima de ley no hay 
nadie. La mayoría de los males que se han perpe-
trado contra la humanidad se han realizado con el 

beneplácito de las leyes. Sócrates fue ajusticiado porque 
la ley decía que era el trato adecuado para los disidentes 
intelectuales. Santa Juana de Arco fue quemada viva en 
la hoguera porque así lo decía la ley. Herodes ordenó 
asesinar a todos los bebés varones del país porque ese 
fue su mandato. Cuando nació mi madre la mitad de la 
población de mi país, es decir el cien por cien de las muje-
res, no tenían derecho a votar porque así lo decía la ley. 
Cuando nací yo millones de ciudadanos de mi patria eran 
llevados en masa a campos de concentración y cientos de 
miles fueron fusilados, dejando más de un millón de niños 
huérfanos, y se confiscaron sus posesiones en nombre de 
leyes inhumanas. En Estados Unidos de América las leyes 
dictaban que las personas de color se sentaran en la parte 
trasera de los autobuses, bebieran en fuentes separadas, 
tuvieran vidas aparte y menos oportunidades.

Así que, por favor, no mencione las leyes para justifi-
carse. Los catalanes y los españoles que vivimos en esta 

tierra y hemos creado riqueza, que en España no nos 
dieron esta oportunidad, hemos echado raíces casando 
con catalanas y españolas con catalanes, y por encima 
de esta ley que usted tanto predica, tenemos el derecho a 
expresar nuestros sentimientos con nuestro voto. Si que-
remos que la riqueza y nuestros impuestos que pagamos 
en Cataluña no sean mandados al gobierno de Madrid, 
porque lo manda la ley impuesta por la capital del imperio 
y administrados desde allí por políticos ajenos a esta tierra 
de ciudadanos generosos, creadores de riqueza que han 
generado con su propio esfuerzo.

A la razón mientras más se la ataca más se crece los 
valores del nacionalismo catalán desde que empezó este 
enfrentamiento en su contra desde Madrid, están cre-
ciendo como nunca. Por todo esto, un ciudadano español 
que vive en Cataluña le aconseja humildemente: señor 
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, que sea usted 
más inteligente y autorice el referéndum que deseamos en 
Cataluña antes que sea demasiado tarde. j

Antonio Chacón Jiménez
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L es darreres setmanes s’han organitzat diverses 
activitats a l’intercomarcal. El passat dia 30 
d’octubre, l’Alba Garcia, Secretaria de l’àmbit 

de dones i de cooperació, va realitzar una magnífica 
conferència la voltant de l’afectació de la pobresa en 
l’àmbit de les dones  grans.

Un altre activitat es va desenvolupar a Vilafranca 
del Penedès el dia 26 d’octubre. Es va realitzar 
una concentració davant la delegació del INSS a 
Vilafranca, amb l’objectiu de fer entrega d’un mani-
fest i reivindicar la situació de les pensions.

També s’han realitzat xerrades en defensa del 
sistema públic de les pensions a certes localitats de 
l’Intercomarcal. j

A la sortida del passat dia 22 d’octubre,  a 
Santa Coloma de Cervelló, vàrem assistir 
77 companys i companyes, de la Federació 

de Pensionistes i Jubilats del Vallés Occidental i 
Catalunya Central. Aquestes activitats permeten 
recordar l’activisme Sindical.

L’excursió va comptar amb  una visita guiada a 
la Cripta de Gaudi , dins la Colònia Güell, declarada 
com a patrimoni universal per l’ UNESCO, des de 
l’any 2005. Els assistents, ens destaquen el mara-
vellós paisatge i la Cripta. De bon segur que aquesta 
activitat es tornarà a realitzar  l’any vinent. j

Baix Llobregat APAG

Vallés Occidental – Catalunya Central

Foto del Grup a la Colònia Güell.

Alba Garcia, Secretaria de l’àmbit de dones i de cooperació.

Concentració davat la delegació del INSS a Vilafranca.
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Siempre hay oportunidad para que nuestra forma 
de vida sea  mejor, para esto es importante la inno-
vación y creatividad en todo lo que realicemos  y 

desear con pasión elevar nuestras metas y nuestra misión. 
Debemos pensar y actuar con calidad para alcanzar la 
excelencia, perseverando en superar los obstáculos que se 
nos presenten; para que hagamos de la excelencia  no sólo 
un  acto sino un verdadero hábito incluyendo en los actos 
diarios de nuestra vida para que dejemos obras perennes 
como monumento vivo de servicio a la humanidad.

La, Fe ha sido el motor de casi todos los aconteci-
mientos maravillosos de la vida diaria. La, “Fe mueve 
montañas.” La, Fe ha sido una voluntad de hierro; en ello 
casi siempre ha sido la voluntad el motor de sus actos.

Aún con nuestras diferencias, la unión nos hará 
fuertes. En lo fundamental estamos de acuerdo, y ante 
el ataque brutal y despiadado de las fuerzas más con-
servadoras de este país, no nos queda otra que aunar los 
esfuerzos y alcanzar metas y objetivos en común, que de 
otra forma, serian más difíciles de lograr. “Después de la 
lucha por la vida, la única batalla que se debe librar es 
contra la ignorancia.” Medidas que denigran la condición 
de las clases trabajadoras. Existe demasiada transigencia 
social, de una parte de la ciudadanía. La ignorancia del 
pueblo para defender sus interese, es el arma perfecta del 

sistema político. Debemos  luchar por la dignidad del ser 
humano. El hombre es el capital más preciado.

 La salud es un derecho, el intolerable recorte en la 
sanidad, la mayoría de la ciudadanía, ha expresado su 
abierta indignación. Afligida por el peso de los ajustes, 
la sanidad pública pasa  por tiempo de precariedad que 
sufren los pacientes en sus propias carnes y también 
el personal, incapaz  de ofrecer un servicio digno con 
recursos cada vez menores. Los hospitales han perdido 
280 plazas en relación a las que existían hace dos años. 
Nuestros dirigentes deben  hacer lo posible para sentar 
las bases de la regeneración de nuestra sociedad. 

Lo mismo podría decirse de la educación, para niños 
y jóvenes  en cuanto a la educación, no se puede quitar 
asuntos sociales, los tijeretazos en ayuda para la escola-
rización, muchos padres en situación de precariedad se 
las vez y se las desean, para cubrir los gastos del nuevo 
curso escolar etc.

El mejor patrimonio que hoy se puede dar a los hijos 
no es la riqueza, sino la educación. Humanidades y ense-
ñanza, no podemos retroceder al ancestral subdesarrollo  
y volver a los senderos del pasado, desechando la semilla 
del germen para el progreso de nuestro País... El mejor 
camino hacia la solidaridad humana es la búsqueda y el 
respeto de la dignidad. j

L a crisis de ahora, los platos rotos, la están pagando 
los que menos culpa tienen: los trabajadores, pen-
sionistas y la ciudadanía en sí. Recortes en dere-

chos colectivos y prestaciones públicas, etc. A la mayoría 
de los ciudadanos nos están quitando la felicidad, la 
salud, la vivienda, la educación, la pensión, el recreo, 
el trabajo, tu seguridad…Nos inculcan y nos adiestran, 
¡como al esclavo, que lo engañan para que a la esclavitud 
le llame libertad!

Debemos crear y aquilatar un nuevo modelo de polí-
tica, darle un vuelco a la situación en nuestro país, los 
españoles merecen algo mejor. Por ello pedimos luminis-
cencia a nuestros mandatarios, y que los líderes tengan 
una madurez democrática y capaz de revertir esta situa-
ción desoladora.   Vivimos la peor crisis de la democracia 
española. Y pese a ello, no es problema que los ricos 
tengan cada vez más, el problema es y será siempre que 
los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los pensionistas 
y los pobres, cada vez tienen menos.

1º.  Los jóvenes lo tienen claro. El 40% de los españoles 
de  26  a 35 años permanece en casa de sus padres. Si 
se independizaran, el 43% viviría sumido en la pobre-
za, un porcentaje que aumentaría al 57% si tuvieran 
que asumir los gastos de la vivienda. Así, la eman-
cipación de estos jóvenes cuadruplicaría la tasa de 
pobreza… Hay, pues, que poner en marcha las bases 
de una reforma laboral para aumentar la contratación 
indefinida, la ocupación de calidad y los salarios dig-
nos para los jóvenes, y en general, lo que es esencial 
para la buena marcha del país. 

2º.  La curva de Laffer, la necesidad de bajada de impuestos.
3º.  Máxima voluntad en combatir los escándalos de 

corrupción.
De omitir estos tres puntos, vamos en picado al abismo.
“Un sabio dijo una vez: si tú no formas parte
de la solución, eres parte del problema.
¡Nesum Dorma! 
(Que nadie duerma) j

La unión hace la fuerza

La metamorfosis generalizada

José Castillo Rubiño
Afiliado
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D es de la Federació de pensionistes i jubilats 
de CCOO de Catalunya, la qualitat de vida 
dels seus afiliats i afiliades no només com-

porta lluitar pels drets i el benestar de la seva afi-
liació els àmbits sanitaris i socials, el manteniment 
del nostre poder adquisitiu, vinculat a les quanties 
de les pensions, els copagaments sanitaris,les 
retallades en la Llei de dependència,entre d’altres,  
sinó que  també realitzem activitats,  culturals, 
vinculades a dades significatives des de la ves-
sant social i sindical, a través de diferents eines 
de suport (literatura, cinema, coneixement de 
l’entorn social i politic...)  com la nostra partici-
pació en fires com la de la Gent Gran, així com 
activitats a l’aire lliure.

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

Des de la Federació de Pensionistes i Jubilats 
de CCOO de Catalunya, pel període 2014 es poten-
ciarà:
1.  Un treball en xarxa, mitjançant la consolidació 

de col·laboració  amb les diferents organitza-
cions del sindicat (territorials, federatives, fun-
dacions..)  i l’establiment de noves.

2.  Un treball de proximitat, amb la nostra afilia-
ció. Encara que  faci una difusió ample, és molt 
important poder treballar el compromís per-
sonal, (trucades telefòniques, amics i amigues, 
altres secretaries i federacions vinculades a la 
temàtica.) ja que molt sovint ens arriba molta 
informació els nostres correus i molt sovint 
directament ho enviem a la paperera. Doncs és 
molt important la implicació

3.  Una aposta per unes activitats culturals des 
d’una vessant crítica, que reforcin la nostra 
acció sindical i la projecció cap a altres àmbits 
socials. j

Àrea de cultura de la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya

PROPOSTA D’ACTIVITATS PEL 2015

Mes Activitat

Gener Gener dia 21 dimecres 17 hores. Visita 
guiada per la activitat permanent al vol-
tant del 50é aniversari al M H C. Cal con-
firmar assistència. 

Febrer Visita a una exposició. (Caixa Fòrum, 
MACBA, Muso egipci...). Aquesta seria 
una activitat suau que no ens implica 
més logística que la de concretar amb el 
museu les condicions

Març Dia de la dona treballadora. Recorregut 
per la ciutat des de la perspectiva de 
gènere i de treball (per exp la Barcelona 
fabril)

Abril Sant Jordi. Taller de Lectura.
Podríem proposar el Lector  de Julio 
Verner. És un llibre molt bonic, es centra 
en una realitat desconeguda o el menys 
poc coneguda com van ser els maquis. 
L’Autora és Almudena Grandes. És un lli-
bre curt i de lectura molt fàcil i poc donar 
peu a una bona tertúlia. 

Maig Aquest mes hi ha moltes activitats a la 
casa relacionades amb la setmana cultu-
ral del 1er de maig

Juny

Juliol Memòria Sindical
La lluita dels treballadors i les treballado-
res de SEAT

Agost Vacances

Setembre Vacances

Octubre Dia mundial de la docència. 
Documental elaborat per     Sergi Bernal. “ 
El maestro que prometió el mar”. Antonio 
Benaiges   mestre  represaliat  pel fran-
quisme. Aquesta activitat es pot implicar a 
la federació d’ensenyament (entre altres) i 
segurament podem tenir a l’autor.

Novembre Premi de poesia

Desembre Nadal
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Des de CCOO apostem per fer visibles les des-
igualtats de gènere que hi  ha en la salut i la 
malaltia, en tots els seus vessants. Els homes 

moren abans i les dones viuen  més anys, però tenen  
menys salut:  pateixen  biaixos en la salut a causa de 
les  condicions de treball i de vida; a més, la recer-
ca mèdica es fa com si el cos d’homes i dones no 
tingués ni sexe ni gènere. L’atenció sanitària oblida 
i estigmatitza molts dels problemes de les perso-
nes, perquè tampoc no té presents les condicions 
psicològiques, biològiques i socials de les persones 
i, específicament, les condicions de discriminació 
laboral i social de les dones. Les dones acostumen 
a estar en una situació d’oblit per la seva condició 
de dones, a la qual s’afegeixen altres condicionants, 
com la classe social, l’edat, l’ètnia, la discapacitat  
Totes aquestes reflexions i propostes de canvi , ja 
les venim fent des fa anys i reflectim en els diversos 
informes que realitzem pel pel 28 la de maig dia 
internacional d’acció per a la salut de les dones.  
L’estat de salut de les persones no depèn només 
de les intervencions sanitàries. La salut està forta-
ment influïda per l’entorn i les condicions de vida 
de la ciutadania, resultat no només de decisions 
individuals, sinó també de condicionants socials, 
culturals, econòmics o mediambientals. En aquest 
sentit, cal recordar que dels factors que determinen 

l’estat de salut de les poblacions, la biologia huma-
na suposa un 27%; els sistemes de salut, un 11%, i 
el percentatge restant es distribueix entre estils de 
vida (43%) i entorn (19%).  Sense negar la  impor-
tància que ha tingut l’evolució tecnològica i els 
avenços en el camp mèdic, els grans canvis en salut 
produïts  ho han estat a causa de factors relacionats 
amb la qualitat de vida de les persones qualsevol 
retallada  d’aquests factors repercutirà de forma 
global en la salut . També la manca de drets com 
la reforma de la Llei de Salut sexual i reproducti-
va proposada pel PP i de moment retirada, podia 
afectar fortament a la salut de les dones .Ara estem 
, en un moment en el qual les desigualtats socials 
no solament es mantenen, sinó que s’incrementen 
a causa de la situació de crisi econòmica i de les 
polítiques errònies que es fan en el nostre país: 
Polítiques que tenen a veure amb el deteriorament 
i el canvi progressiu de model sanitari les quals 
tendeixen a afavorir els interessos privats per 
damunt dels interessos públics i que donen lloc al 
model sanitari públic mixt –que CCOO sempre ha 
criticat–, en el qual conviuen centres de titularitat 
pública amb centres de titularitat privada, o con-
cert de llits o proves privades per atendre pacients 
públics, al mateix temps que es tanquen o se segre-
guen llits i proves a centres públic. El cas més 

Salut de dones i homes,  
més enllà del mòdel sanitari
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flagrant és l’atenció privada en centres públics, 
que fa que, al mateix temps, augmentin les llistes 
d’espera per als pacients públics o que de vegades 
hagin de pagar per poder ser atesos ràpidament 
“a la privada”. El increment dels copagaments en 
els medicaments, l’eliminació de prestacions o les 
taxes també limiten drets que tenen efectes en 
les persones amb més dificultats (persones grans, 
persones amb malalties cròniques ). No oblidem 
que entre aquests col·lectius hi ha una gran majo-
ria de dones,

Si mirem resultats observem una prevalença 
de malalties o problema de salut crònics. En 
l’Enquesta de Salut de Catalunya 2012, (ESCA 
2012) més d’un terç de les persones declara 
patir una malaltia o un problema de salut crònic 
(37,2%): el 34,3% dels homes i el 40,1% de les 
dones. La presència d’aquests augmenta amb 
l’edat. Les dones presenten més prevalença que 
els homes, excepte en les edats més joves i a partir 
de 65 anys, en què les prevalences convergeixen. 
La distància entre sexes és especialment rellevant 
en el grup d’edat de 55 a 64 anys, en el qual un 
68,6% de dones declaren patir alguna malaltia 
crònica, mentre que entre els homes la prevalença 
és del 51,4%.

La pèrdua de la universalitat de l’atenció sani-
tària elimina de l’accés a la sanitat pública alguns 
col·lectius, malgrat que a Catalunya  hi pot haver 
accessos parcials per a certs col·lectius, hi ha 
dificultats. Aquesta pèrdua pot ser especialment 
negativa per a moltes dones i més si són malaltes 
cròniques i augmenta, com ja em vist, amb l’edat. 
Malgrat el suposat manteniment de la univer-
salitat en l’assistència sanitària, l’any 2012, a 
Catalunya més de 53.000 ciutadans i ciutadanes 
no tenien accés a assistència sanitària pública 
(xifra que augmenta si tenim en compte que les 
persones no censades no participen en l’ESCA).

Veiem què no s’atén adequadament proble-
mes de salut de les persones i específicament 
de les dones, per falta de mitjans professionals 
i orientacions – el  dolor emocional, o els pro-
blemes socials - tapant amb l’administració de 
medicaments, les veritables causes i fent que així 
s’incrementessin els problemes i no s’hi busquin 
veritables solucions. Un dels casos més greus és 
no considerar la violència envers les dones, per-
què no hi ha ni els recursos ni  orientacions sufi-
cients per detectar, orientar i recuperar; un altre 
cas són les persones amb manca d’uns recursos 

econòmics mínims per alimentar-se i tenir un 
habitatge en condicions salubres. Hi ha moltes 
dones grans i famílies monoparentals femenines 
en aquesta situació.

 Hi ha un estudi sobre la pobresa, els obs-
tacles al dret a l’habitatge, l’exclusió social i la 
seva repercussió en la salut editat per Càritas 
el 2013. A l’estudi s’analitzen les condicions de 
vida, habitatge i salut de persones soles i famí-
lies en 320 llars ateses per Càritas Diocesana de 
Barcelona. Els resultats d’aquest estudi posen 
en evidència el gran impacte de la vulnerabilitat 
social en la salut: l’estat de salut de les persones 
ateses a Càritas és molt pitjor que la del conjunt 
de les persones residents a Barcelona ciutat i de 
les classes socials similars. I l’impacte en alguns 
indicadors de pèrdua de salut és molt superior en 
el cas de les dones. 

La  sobreutilització de medicaments i de tecno-
logies per damunt de la promoció de la salut i la 
prevenció de malalties: educació, mitjans profes-
sionals que afavoreixen el fet d’escoltar, el control 
sobre els riscos laborals a les empreses.  Segons 
ESCA 2012, el 60,9% de la població ha pres medi-
caments, un 51,6% dels homes i un 69,8% de les 
dones, de manera que s’observa una diferència de 
més de 17 punts en el consum de medicaments 
entre les dones comparada amb els homes. També 
cal donar prioritat en la recerca, en les norma-
tives i  en els controls dels problemes del medi 
ambient, doncs són  font de creació de malalties, 
cal considerar d’una manera seriosa tot el que té 
a veure amb la contaminació de l’aire, de l’aigua 
i dels aliments. Un greu exemple és el que té a 
veure amb els disruptors endocrins, causants de 
moltes malalties, entre les quals càncers hormo-
nodependents (la incidència de càncer de mama 
cada cop augmenta més). I  per últim cal fer 
polítiques què respectin els processos naturals, 
sobretot, de les dones, com ara el part, per l’excés 
de cesàries, o la menopausa, pel tractament sis-
temàtic amb hormones. D’aquests tractaments, 
després de molt de temps de reivindicar-ho, se 
n’han reconegut els possibles efectes secundaris 
i l’Agencià Espanyola del Medicament va dema-
nar que no s’administressin sense comprovar 
l’existència d’algun factor per al qual hi hagués 
necessitat terapèutica. j

M. Carme Catalán 
Secretaria de la Dona de CCOO

Salut
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