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MANTENIM CONTACTE  
www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves activi-
tats i envia informació d’utilitat al conjunt de la seva 
afiliació, mitjançant correu electrònic (e-mail). 
Per mantenir aquest vincle necessitem disposar del 
teu e-mail actualitzat i el número del teu mòbil (si 
disposes).

Podeu fer-nos arribar les vostres dades a l’adreça:
fjubil1@ccoo.cat

També trucant per telèfon al: 
934 812 769

 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, per facilitar les 
vostres dades de contacte.

MANTENGAMOS CONTACTO 
www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión de sus activi-
dades y envia información de interés, al conjunto de 
su afiliación, por medio del correo electrónico (e-mail).
Para mantener este vinculo necesitamos disponer de 
tu e-mail actualizado, así como de tu número de telé-
fono movil (si dispones)

Podeis enviarnos vuestros datos a la dirección:
fjubil1@ccoo.cat

También podeis llamar por teléfono al:
934 812 769

De lunes a viernes de 10 a 14h, para facilitar vuestros 
datos de contacto.
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Companyes i Companys

M’adreço a vosaltres, per primera vegada, com a 
Secretari General de la nostra Federació, per tant 
permeteu-me unes paraules de presentació per a qui no 
em conegui.

Des de fa més de 25 anys milito i treballo pel 
nostre sindicat. La primera etapa com afiliat, la sego-
na com a delegat i la tercera com a President de la 
Junta de Personal i Secretari de la Secció Sindical de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Per la meva ocupació professional estic adscrit a la 
FSC (abans FSAP) i pel meu territori, primerament, 
vaig estar adscrit a la Unió Local de L’Hospitalet i a 
actualment al Vallès Occidental, sigui on sigui sempre 
he participat activament com a membre de la Comissió 
Executiva i el Secretariat corresponents.

També he format part, durant dotze anys, de la 
Comissió Executiva de la USCOB-UCB i he representat al 
nostre Sindicat a l’àmbit de les Societats Municipals, així 
com també als Comitès Sectorials de la CES.

Fa tretze anys que soc pensionista, des de fa sis per-
tanyo a la Comissió Executiva de la nostra Federació,  els 
darrers dos anys com a Secretari d’Organització.

Ara tinc l’oportunitat de continuar treballant 
per a aquest Sindicat des d’una nova responsa-
bilitat com a Secretari General de la Federació 
de PPJJ, havent accedint al lloc com s’explica a 
l’Editorial d’aquesta revista.

La meva intenció, adquirida com a compromís el 
passat dia quinze de setembre, és treballar per:
j   mantenir i millorar els plans de treball acordats, per 

poder acomplir els objectius desitjats. 
j   continuar donant impuls i establint nexes de coor-

dinació amb la resta de Federacions de ram, amb 
l’objectiu de millorar els serveis i posar en valor la 
pertinença al nostre Sindicat.

j   reforçar la nostra presència als Consells de Participació 
de Gent Gran, tant en  el Consell de la Gent Gran de 
Catalunya i els dels Consells Comarcals i Municipals.

j   participar i col·laborar per trobar aliances amb altres 
organitzacions sindicals i organitzacions de  l’àmbit 
de la Gent Gran de Catalunya, com ara UGT, USOC,  
UDP, Coordinadora de Vidúes i Vidus, Coordinadora 
de Gent Gran a l’entorn de la Plataforma Unitària de 
la Gent Gran de Catalunya. 

j   donar suport i participar a les activitats organitza-
des pel conjunt d’organitzacions que conformen el  
nostre Sindicat tant en l’àmbit de les Federacions de 
ram com a les Organitzacions Intercomarcals, espe-
cialment a les que afectin al món de la Salut, la Llei 
de Dependència, les pensions i l’educació per defen-
sar  uns serveis públics dignes i de qualitat,  i també 
donant suport a les ILP que s’endeguin.

Estic convençut que, amb esforç, treball i 
lluita, assolirem totes aquelles  fites que ens 
proposem. Salut. j

Miquel  Lluch Rodriguez

Cronologia de com la nostra direcció federativa ha 
resolt una situació problemàtica sobrevinguda

El passat dia quinze de juliol, el fins aleshores secre-
tari general de la nostra Federació, Jaume Huguet, 
va presentar la seva renúncia al càrrec, en el decurs 

del Secretariat ampliat de la Federació de PP i JJ.
En aquest mateix Secretariat  es va acordar, a fi 

i efecte de complir els procediments establerts en 
els nostres Estatuts, la convocatòria d’un Consell 
Extraordinari, amb un únic punt de l’ordre del dia: 
nomenament de nou secretari.

El dia quinze de setembre, es va celebrar aquest 
Consell Extraordinari, i es va designar, sense cap vot 
en contra,  secretari general de la  Federació de PP i 
JJ el company Miquel Lluch, fins aleshores secretari 
d’Organització, fins al proper congrés ordinari a cele-
brar el mes de novembre de 2016. j

Secretariat de la Federació de PP i JJ

3

Miquel  Lluch Rodriguez

Josep Marai Romero.Secretari d¡Organització de 
la CONC Miquel LLuch, nou Secretari General a 

Catalunya i Julián Gutierrez, Secretari General de 
la Federación Estatal de PPJJ.
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La viabilitat del sistema públic de 
pensions, una qüestió de voluntat 

política (continuació)

Juli Rius

E n el número anterior de La Nostra Veu, núm 60, 
de juny de 2015, en la secció “Assessorament 
Informa...”, dèiem que la viabilitat del Sistema 

Públic de Pensions depèn del fet que hi hagi voluntat 
política.

Avui, collant un xic més el cargol, ens preguntem si 
realment n’hi ha, de voluntat política.

La resposta ens surt ràpida: no! En les esferes de 
l’Estat, no.

Fent una ullada al panorama legal desplegat des-
prés de la llei 27/2011 de l’1 d’agost, ens adonem que, 
efectivament, tenim el Real Decreto Ley 5/2013, del 15 
de març, que posa traves, dificulta i endureix l’accés a 
la jubilació, procurant la continuïtat de la vida laboral, 
estimulant el denominat “envejecimiento activo”, més 
enllà del que s’havia pactat en la dita llei 27/2011. 
Tenim també la Ley 23/2013, sobre el Factor de 
Sostenibilitat i l’Índex de Revalorització del Sistema 
de Pensions de la Seguretat Social. Aquesta llei és molt 
perillosa, perquè apunta a la mateixa línia de flotació 
del Sistema de Pensions. Difumina l’actualització de 
les pensions, ens aboca a la privatització parcial del 
sistema, reduint-lo a una cobertura de mínims i qui 
en vulgui més que s’ho pagui. I així dóna entrada al 
sistema de capitalització. Sistema que representa la 
necessitat de la classe treballadora de procurar-se els 
mitjans d’estalvi suficients i rendibles per poder-se 
lucrar el dia de demà d’una pensió digna.

Estalvi suficient i rendible vol dir assolir una acu-
mulació de capital suficient per a cobrir des de la 
jubilació fins a l’òbit i la supervivència. No arribar-hi 
voldria dir quedar-se amb la cobertura mínima garan-
tida per l’Estat.

La fórmula per assolir l’estalvi suficient requereix 
signar plans de pensions ocupacionals, la qual cosa no 
és tan senzilla.

Efectivament, el model de capitalització no sembla 
gaire adequat per a la classe treballadora. En primer 
lloc, perquè no s’acostuma a tenir gaire capacitat 
d’estalvi i menys en aquest temps de crisi. 

En segon lloc, perquè la rendibilitat del diner cal 
obtenir-la en el mercat financer, preferentment bor-
sari, essent els resultats aleatoris i incerts, en tant que 

no es poden garantir d’antuvi, sobretot en temps de 
crisi econòmica i financera. Ara bé, es previsible que si 
hi ha pèrdues importants de valors econòmics durant 
períodes de temps més o menys llargs, fàcilment es pot 
avortar l’esperança d’una pensió futura. La possible 
recuperació econòmica previsiblement seria massa 
lenta per poder arribar a gaudir de la pensió pretesa. 

En tercer lloc, cal tenir presents altres causes 
d’inseguretat, com la negligència de qui administri i 
gestioni els nostres estalvis (tenim un bon exemple en 
els abusos que s’han donat amb la prima de risc).

En quart lloc, cal tenir en compte les mateixes 
despeses que generen la gestió dels estalvis, tant en 
forma de comissions per la gestió del capital com per 
la inversió de les entitats gestores.

En cinquè lloc, altres despeses causades per la 
necessitat de cobrir la incapacitat, la mort i la super-
vivència.

Ja es veu que el de capitalització és un sistema 
segurament interessant per al capital però no tant per 
a la classe treballadora.

Tot plegat, pensem que la citada Llei 23/2013 
reclama un sacrifici excessiu per als nostres interes-
sos i no sembla que aital sacrifici sigui procedent, 
atès que estem emparats en la Constitució espanyola 
i la normativa internacional. També es qüestiona el 
necessari sentit de la proporcionalitat que ha d’existir 
entre la finalitat perseguida i els mitjans utilitzats. I 
no tan sols es qüestiona sinó que la deforma volguda-
ment, perquè l’Estat imposa restriccions i limitacions 
sense justificar-ne la necessitat. I també s’oposa a 
la normativa internacional. Citem com a exemple 
la mateixa Organització Internacional del Treball 
(OIT): “La Seguretat Social ha de ser considerada 
com una inversió en capital humà i mai com una des-
pesa. Els sistemes de Seguretat Social inverteixen en 
les persones durant tot el cicle de la vida per procu-
rar-los una vida útil i productiva. La Seguretat Social, 
en aquest sentit, constitueix per ella mateixa una 
política adequada de la demanda, perquè el col•lapse 
d’aquesta, afegit al context de crisi econòmica i finan-
cera mundial, segueix sent el major obstacle per a la 
recuperació del mercat de treball, la qual cosa és clau 
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per a garantir el mateix finançament de la Seguretat 
Social.”

Nosaltres tenim clar que la finalitat és la per-
vivència del Sistema de Pensions i que els mitjans 
per a aconseguir-la s’han d’orientar en el sentit que 
diu l’OIT i no pas creant d’altres interessos espuris. 
Evidentment, la manca de voluntat política obsta-
culitza la via de solucions correctes i imposa restric-
cions econòmiques, limitacions injustificades. I amb 
l’excusa del problema de la sostenibilitat del sistema 
ens creen i ens imposen un nou sistema. Hem vist com 
el PP, amb la seva majoria absoluta, ens ha colat una 
normativa totalment contrària als nostres interessos 
legítims.

Però, quina és la causa última per la qual actua 
d’aquesta manera? Vegem-ho.

Any 2012. El Govern espanyol sol•licita assistència 
financera per a cobrir les necessitats econòmiques de 
la banca.

El Mecanisme Europeu d’Estabilitat desembor-
sa 41,3 mil milions d’euros per al Govern espanyol, 
segons es publica en el Butlletí Econòmic del Banc 
d’Espanya, de juny del 2012. A canvi d’aquesta quan-
titat de diners, destinats “... a cubrir las necesidades 
de capital de sus entidades bancarias”, s’imposen 
una sèrie de mesures específiques dels bancs, de la 
gestió institucional, de la supervisió i la regulació del 
sector financer, de vigilància estricta per la Comissió 
Europea i el Fons Monetari Internacional en relació a 

la necessitat de controlar la destinació final d’aquests 
fons lliurats i sobre el compliment dels compromisos 
adquirits.

Entre els compromisos en destaquen dos: un major 
esforç fiscal i accelerar la reforma de les pensions. 
L’incompliment d’aquest requisit comporta la sus-
pensió del préstec. Per tant, hi ha un control estricte 
dels “progressos” d’Espanya en el compliment de les 
condicions.

Llavors l’Estat desplega la seva activitat en funció 
del compromís per donar satisfacció a la Comunitat 
Europea. La implantació del Factor de sostenibi-
litat mitjançant la llei 23/2013 n’és un exemple. I 
l’afavoriment de la privatització, introduint un “siste-
ma general de pensions” dels estats membres n’és un 
altre exemple. Ens imposen un marcat caràcter expro-
piatori, preludi del que ens queda per veure i patir, si 
no hi posem remei. Ens volen imposar el sistema de 
capitalització, que, com hem vist, no té cap bon auguri 
per a la classe treballadora.

Concloem, doncs, que ens cal orientar la nostra lluita 
a favor de la pervivència del Sistema de Pensions, rever-
tint aquesta situació que ens volen imposar, apel•lant 
també a la normativa internacional perquè “todos los 
poderes públicos, órganos y organismos del Estado 
deberán respetar las obligaciones de los tratados inter-
nacionales en vigor en los que España sea parte y velar 
por el adecuado cumplimiento de dichos tratados”.

Lluita i voluntat política! j

Comunicat de la Marea Pensionista i el Col·lectiu Ronda

E l Jutjat Social 12 de Barcelona ha dictat la 
primera sentència a Catalunya que considera 
il·legal revalorar les pensions de jubilació amb 

percentatges inferiors al de l’IPC, tal i com va fer el 
Govern els anys 2012 i 2013 i com contempla la Llei 
23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l’Índex de de Revaloració de les Pensions.

La sentència considera, tal i com permanentment 
hem defensat des del Col·lectiu Ronda, que l’Estat 
espanyol incompleix amb aquesta actuació les dispo-
sicions del dret internacional en matèria de Seguretat 

Social i de garantia de suficiència econòmica per a les 
pensionistes.

La resolució, instada per 10 jubilats integrats en 
l’anomenada Marea Pensionista i representats pel 
lletrat José Luís Moreno Leal del despatx Col·lectiu 
Màquia, obliga l’INSS a abonar la diferència entre 
l’import resultant de revalorar les pensions un 1% com 
va fer l’executiu els anys 2012 i 2013 i el que corres-
pondria d’haver aplicat el percentatge real d’IPC, 
situat en un 2.9%.

El passat dia 5 de març, el Tribunal Constitucional 
espanyol feia pública l’esperada sentència on es pro-
nunciava sobre l’adequació al contingut de la Carta 

Una sentència obliga l’INSS a  
revalorar les pensions segons l’IPC

Assesorament informa 
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Magna de la decisió de l’executiu de revalorar les 
pensions de 2012 i 2013 en un 1%, per sota de l’IPC 
i contra el redactat de la Llei General de la Seguretat 
Social, que fins aleshores vinculava l’actualització 
anual de les pensions a aquest índex. Una actuació 
que, posteriorment, el govern portaria molt més 
enllà amb la Llei 23/13 Reguladora del Factor de 
Sostenibilitat i de l’Índex de de Revaloració de les 
Pensions que definitivament desvincula la revalora-
ció de les pensions de l’IPC introduint en substitució 
d’aquest mètode una complexa formula que supedita 
l’actualització de les pensions a tot tipus de variables 
macroeconòmiques.

En la seva polèmica sentència, el TC considerava 
que la revaloració de les pensions no era un dret sinó 
merament una “expectativa de dret” que el govern 
podia decidir satisfer o no, malgrat la claredat de 
l’article 50 de la pròpia Constitució quan afirma 
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pen-
siones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la 
tercera edad”.

Sentències en suspens
Milers de demandes judicials interposades a tot 
l’Estat per pensionistes -amb especial protagonisme 
de les campanyes desenvolupades a Catalunya per 
la denominada Marea Pensionista- contra la insufi-
ciència de la revaloració aplicada pel govern havien 
quedat en suspens per iniciativa dels jutges que 
esperaven la resolució del TC abans de pronunciar-
se. Amb aquesta sentència, doncs, semblava esgotar-
se la via judicial i, de fet, es van dictar les primeres 
resolucions que acollint-se al criteri del TC desesti-
maven les peticions dels pensionistes.

És en aquest moment quan Col·lectiu Ronda i la 
Marea Pensionista decideixen ampliar les demandes 
interposades i pendents de resolució per argumentar 
no només allò que per a nosaltres constitueix una 
violació de la Constitució sinó també l’incompliment 
per part de l’Estat espanyol de la normativa jurídica 
que es desprèn de tractats internacionals subscrits 
per l’Estat com és el Conveni 102 de la OIT i la Carta 
Social Europea. Cal recordar que aquesta legislació 
supraestatal preval, per jerarquia normativa, sobre 
qualsevol llei nacional, amb l’única excepció de la 
Constitució.
 
Incompliment de la normativa estatal
En la seva sentència, la magistrada del Jutjat 
Social 12 de Barcelona considera que sense 

garantir el manteniment del poder adquisitiu 
de les pensionistes - tal i com succeeix quan les 
pensions es revaloren per sota de l’IPC- l’Estat 
vulnera el contingut de la Carta Social Europea 
que insta els països signants a “elevar progressi-
vament el nivell del règim general de la Seguretat 
Social”. L’actuació del govern, segons la magistra-
da, tampoc no respecta les directius del Conveni 
102 de la OIT que estableix l’obligació per part 
dels Estats de revisar les quanties de les pensions 
per adequar-les a possibles “variacions sensibles 
del cost de la vida”.

Dura sentència
En la seva resolució, la magistrada recull fragments 
d’articles de diferents catedràtics de Dret profunda-
ment crítics amb l’actuació del govern i el vistiplau 
atorgat pel Tribunal Constitucional a la seva forma 
de procedir. Així, per exemple, es considera que 
la decisió de no garantir el poder adquisitiu de les 
pensions no pot trobar empara en referències genè-
riques a una situació de crisi, dificultats econòmi-
ques o necessitat de reduir la despesa pública sense 
incloure una sòlida argumentació que demostri el 
caràcter ineludible d’una mesura que atempta greu-
ment contra la capacitat econòmica d’un col·lectiu 
vulnerable com és la població pensionista. Més 
enllà, s’argumenta que l’Estat espanyol manté una 
pressió fiscal per sota de la mitjana europea (32,6% 
per 40%) i dedica al pagament de pensions un per-
centatge del PIB també inferior a la mitja dels paï-
sos de la UE (10,7% a Espanya; 13 a la UE), dades 
que podrien qüestionar el caràcter de necessitat de 
la mesura.

Un precedent?
Des del Col·lectiu Ronda ens felicitem per aques-
ta important victòria judicial aconseguida pels 
col·legues del Col·lectiu Màquia una sentència que 
admet, tal i com sempre hem defensat, el caràcter 
il·legal de les restriccions arbitràries i injustifica-
bles que s’estan aplicant a les pensions de milions 
de persones a l’Estat espanyol. Un camí iniciat amb 
la decisió de revalorar les pensions per sota de 
l’IPC i que ha continuat amb l’efecte dramàtic de 
l’entrada en vigor del factor de sostenibilitat que 
pot arribar a suposar una pèrdua de poder adquisi-
tiu acumulat de fins al 28% en els propers 15 anys, 
segons s’acompleixin en major o menor grau les 
previsions d’evolució macroeconòmica de l’Estat 
espanyol. j
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Activitats Comarcals

Activitas Comarcals

El passat dia 18 de setembre a la pça de Sant Jaume, 
Els  treballadors i les treballadores del serveis socials, van realizar una concentració  demanant millores a 
les condicions de treballals centres assistencials.
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S egún las últimas estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística, la pérdida de capa-
cidad auditiva afecta a cerca de tres millones 

de personas en España. Contrariamente a lo que se 
cree, la disminución de la capacidad auditiva afecta 
a personas de todas las edades, tanto hombres como 
mujeres, si bien es cierto que la incidencia aumenta 
a partir de los 55-60 años debido al natural envejeci-
miento del aparato auditivo. 

La pérdida auditiva no avisa.
A diferencia de la pérdida de visión que suele alertar-
nos con síntomas muy claros (dolor de cabeza, etc.), 
la pérdida de audición resulta más difícil de detectar 
ya que se trata de un proceso gradual, muchas veces 
engañoso, porque es indoloro y se reconoce cuando 
existe desde hace tiempo. Sin embargo, hay cier-
tos factores que deberían activar la señal de alerta 
como la necesidad de subir el volumen del televisor 
o la dificultad para entender una conversación en 
ambientes ruidosos. 

Los especialistas hacen hincapié en la necesidad 
de tratar adecuadamente la pérdida de audición 
cuando se presenta, ya que esta supone una merma 
considerable de nuestra calidad de vida. Para otorri-
nolaringólogos y audioprotesistas lo más importante 
es tener conciencia que, en muchos casos, la dismi-
nución de la audición se puede prevenir.

Prevenir, la mejor solución.
La Organización Mundial de la Salud recomienda 
algunas estrategias de prevención sencillas: evitar 
ruidos fuertes, huir del uso prolongado de auricu-
lares a alto volumen, usar protección auditiva si se 
trabaja con equipos ruidosos o ser especialmente 
cuidadoso en caso de enfermedades que desembocan 
en otitis. 

Aunque no se puede revertir, la pérdida de audi-
ción asociada a la edad sí se puede ralentizar con una 
detección a tiempo. Por ello los especialistas reco-
miendan someterse a controles periódicos del oído a 
partir de los 50 años.

“En Amplifon sabemos lo  
importante que es oír bien  
para vivir mejor”
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¿Dónde realizar un examen de oído?
Ante la sospecha de una pérdida de audición, debe-
mos consultar a un audioprotesista o un otorrino, 
o bien acudir a un centro auditivo, especialista en 
análisis de capacidades auditivas. El examen audio-
métrico es un test absolutamente indoloro que dura 
unos pocos minutos. En caso de necesitar un audí-
fono, el audioprotesista es el más cualificado para 
la selección, programación y aplicación del aparato. 

Las ventajas de confiar en el líder
En todo este proceso es fundamental optar por una 
entidad de probada experiencia que cuente con el 
apoyo de personal cualificado, y que no se limite a 
vender un producto, sino que informe al paciente 
de las soluciones más adecuadas y realice un segui-
miento de su caso. Amplifon, líder en soluciones 
auditivas desde hace más de 60 años, ha ayudado a 
millones de personas en todo el mundo a recuperar 
el placer de volver a oír, y para ello, cuenta con un 
gran equipo de audioprotesistas en constante pro-

ceso de aprendizaje y actualización de los nuevos 
protocolos y nuevas tecnologías, en el campo de la 
audición. 

En Amplifon recibirá un servicio de calidad y 
podrá realizarse cada año, una revisión auditiva gra-
tis para comprobar el estado de su audición y, ade-
más, podrá probar gratis una solución auditi-
va, en su casa, hasta 30 días sin compromiso 
de compra.  

Amplifon cuenta con una Obra Social dirigida 
a todas aquellas personas que tengan problemas 
auditivos pero por su situación económica tienen 
dificultades en adquirir una solución auditiva. Para 
beneficiarse de las ventajas que ofrece la Obra 
Social, se debe acudir a cualquiera de nuestros 
centros y allí se le explicará la forma de acceso a las 
ventajas. 

Descubra su centro Amplifon más cercano en 
www.amplifon.es y empiece a cuidar de su salud 
auditiva.

Si oyes mejor, vives mejor. j



CCOO lamenta la mort d’Antonio González 
Merino i expressa el seu condol a la seva famí-
lia. Membre de la primera Coordinadora de 

les CCOO al Baix Llobregat (1965), treballador de 
la Tuperín de Sant Joan Despí i lluitador sindical, 
Antonio va néixer a Montilla (Còrdoba) l’any 1932. 
Fill d’una família treballadora d’esquerres compro-
mesa amb la causa republicana, va patir des de la 
infància el terror feixista. El seu pare va ser assas-
sinat pels nazis a Gusen i la seva mare va tirar la 
família endavant contra la repressió política, social 
i econòmica del franquisme. Va treballar al camp i a 

la construcció i arribà a Catalunya el 1956. El 1957 
treballava a Siemens i el 1960 ingressà al PSUC. El 
13 de setembre de 1962 va ser un dels 42 treballa-
dors acomiadats per fer vaga i va haver de tornar 
al sector de la construcció. El 1966 va ingressar a 
la Tuperín i el 1969 va patir una condemna de 3 
mesos de presó a la Model. El 1971 va ser elegit jurat 
d’empresa després del reingrés i dos anys més tard 
va ser elegit President de la Junta Social del Metall 
de Sant Joan Despí. Al seu barri de Les Planes de 
Sant Joan Despí va esdevenir un dels fundadors de 
l’Associació Veïnal. j

P rimer alcalde de Santa Coloma de 
Gramenet des prés de la dictadu-
ra franquista. Presidí l’Ajuntament 

durant dotze anys (1979-1991). Fou també 
missio ner a l’Equador, i capella a diferents 
barris obrers de !’a.rea metropolitana de 
Barcelona. 

Durant tres mandats consecutius, va 
aconseguir un amplíssim suport popular i 
va liderar, amb un estil propi i singular, la 
transformació de la ciutat suburbial que va 
heretar del franquisme. Militant del PSUC 
i posteriorment d’lniciativa per Catalunya 
Verds, es va guanyar la confiança i l’afecte 
de la gent. 

Amb una generositat sense fronteres, 
sempre va defensar els drets deis qui més 
patien, amb la con vicció que era possible 
construir una ciutat millor, un món millor. j

Amb nosaltres fins al darrer moment...

10 octubre 2015

CCOO lamenta la mort de l’històric 
sindicalista del Baix Llobregat, 

Antonio González Merino

Lluís Hernandez i Alcacer 
13/11 /1936 - 20/07 /2015  

Alcalde de Santa Coloma de Gramenet de 1979 a 1991 

“Cuando afirmo que creo 
en la resurrección de los 
muertos es toy afirmando 
que creo en la plenitud de 
la vida. Pero esta ple nitud 
no la quiero solo para el 
más allá, sino la quiero ya 
ahora, y no la quiero para 
mi solo, sino también para 
los demás. 
Esta voluntad es la que me 
empuja a mejorar la vida 
de la gen te, a luchar por 
una vida digna y a com-
batir contra todo lo que 
estropea la vida o es ene-
miga de ella” 

Lluís Hernández 
Reflexión sobre la muerte, 

noviembre de 1989
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Les germanes Mirabal,  
“Las Mariposas” dominicanes

C ada 25 de novembre es commemora el Dia 
Internacional de la No-Violencia vers les 
Dones, aprovat al 1999 per l’Assemblea 

General de les Nacions Unides,  després  que fos 
establert així en la Primera Trobada Feminista 
Latinoamericana i del Carib, celebrada a Bogotà, 
Colòmbia,  l’any 1981.

El que no tothom sap és que aquest dia es va 
escollir per commemorar el violent assassinat de les 
germanes Mirabal (Patria, Minerva i María Teresa) 
a mans de la policia secreta del dictador Rafael 
Trujillo, a la República Dominicana.

Les germanes Mirabal, també conegudes com 
“Las Mariposas” perquè aquest era el sobrenom que 
utilitzaven en les seves relacions polítiques clan-
destines, van ser tres germanes dominicanes que 
van lluitar contra la dictadura de  Rafael Leónidas 
Trujillo. Hi havia una quarta germana, que no va 
tenir el mateix paper actiu en les activitats contra 
el dictador.

Van néixer dins una família acomodada del 
municipi de Salcedo, i el seu pare era un exitós 
home de negocis. Van tenir una bona educació, però 
quan Trujillo va arribar al poder van perdre quasi 
tota la seva fortuna per plantar-li cara.

Van formar part d’un grup opositor al règim, 
conegut com l’Agrupación 14 de Junio.

Dues de les germanes (Minerva i María Teresa) 
varen ser empresonades, violades i torturades 

diverses vegades, així com els seus marits, la seva 
mare i el seu pare, que va morir al 1953, després de 
diversos empresonaments.

Els darrers anys de la dècada dels cinquanta 
foren d’inquietud social a tota l’Amèrica Llatina: la 
caiguda de diversos dictadors i el triomf de Fidel 
Castro a Cuba aixecaren l’esperança de canvis 
en tot el continent. A partir del 1959, després de 
l’aixafament de l’expedició armada del 14 de juny 
del mateix any, l’oposició clandestina contra la dic-
tadura de Trujillo va créixer i es va estendre per tota 
la República Dominicana.

Al gener del 1960 es va fer una reunió a la casa 
de Patria Mirabal per organitzar el moviment 
conegut com el “14 de Juny”. Aquell mateix mes, 
més d’un centenar de membres d’aquesta organit-
zació, entre ells  Minerva i María Teresa Mirabal 
i els seus marits, van caure presos. Alguns van 
perdre la vida.

A l’agost, per disposició expressa de Trujillo 
varen ser posades en llibertat, però, davant les san-
cions de l’OEA al règim, el dictador va encomanar al 
general Pupo Román l’assassinat de les germanes.

El 25 de novembre del 1960, ara fa 55 anys, les 
tres germanes Mirabal (Patria, Minerva i María 
Teresa) van sofrir una emboscada a la carretera, 
van ser segrestades i torturades fins a la mort, jun-
tament  amb el seu xofer. Després, els sicaris van 
introduir els cossos una altra vegada al vehicle i van 
simular un accident de trànsit.

La mort de “Las Mariposas” va provocar una 
reacció a tota la república que va contribuir a des-
pertar la consciència del poble. I així, el 30 de maig 
de 1961 el dictador Rafael Leónidas Trujillo va ser 
assassinat.

Al 1962 foren jutjats els acusats i còmplices de 
l’assassinat de les germanes i condemnats a 30 
anys, la pena màxima.

En honor de les germanes, l’antiga província de 
Salcedo de la República Dominicana,  s’anomena 
Provincia Hermanas Mirabal i també Provincia de 
“Las Mariposas”. Allà van néixer i hi estan ente-
rrades. j

Luz H. Jabardo



Cultura

C om ja sabeu des de l’any 2004 la Federació 
de pensionistes i jubilats organitza el premi 
de poesia de la tardor en memòria del nostre 

company José López García, company de la nostra 
federació i lluitador incansable per la conquesta de 
la democràcia, la defensa de les millors condicions de 
vida i de treball de les persones i per la defensa de la 
cultura com un dret universal de les persones.

Com ja és tradicional, a més del lliurament dels 
premis i dels reconeixement de les persones que 
ho fan possible (poetes i poetesses), també des 
d’aquets espai retrem homenatge a persones que 
han els seus poemes, o les seves pintures, fotogra-
fies, música... o qualsevol altre forma d’expressió 
cultural, s’han compromès contra l’opressió i les 
desigualtats socials, en temps difícils de pèrdua 
de llibertats. En aquest sentit, hem recordat i hem 
compartit amb vosaltres figures tant entranyables 
i representatives com van ser Miguel Hernández, 
el qual Pablo Neruda el va recorda diem “Recordar 
a Miguel Hernández que desapareció en la oscu-
ridad y recordarlo a plena luz, es un deber de 
España, un deber de amor” o Marti i Pol, de famí-
lia humil que va deixar l’escola els 14 anys per a 
entrar a treballar a una fàbrica tèxtil, on també 
treballava la seva mare, o Manuel Celaya, un dels 
més destacat representant del que es va denomi-
nar “poesia comprometida o poesia social” , Ell 
deia “La Poesía no es un fin en sí, es un instru-
mento, entre otros, para transformar el mundo” 
o Montserrar Roig, i M. Mercè Marçal, dones amb 
un fort compromís amb la lluita per les llibertats 
politiques, per la defensa de la llengua, i per la 
igualtat de drets entre homes i dones.

En aquesta 16 edició, arrel del 20è aniversari 
de la seva mort, volem recordar la figura d’Ovidi 
Montllor a través d’una actuació poètica musical a 
carrega de Jaume Calatayud i Josep Monera (grup 
excepcional que ha col·laborat amb nosaltres en 
diferents ocasions)

Ovidi Montllor va ser un dels cantoautors més 
rellevants de la Nova Cançó en llengua catalana, va 
neix a Alcoi i va viure a Barcelona. Va escriure més 
de 400 poemes i va posar la seva veu a poemes de 
Joan Salvat- Papasseit, Joan Fuster, Pere Quart, Blai 
Bonet o Vicent Andrés Estellés.

Obrer de les fàbriques d’Alcoi, les seves cançons 
parlen de l’explotació, la lluita social, la vida i 

l’amor. La seva cançó “la samarreta” es va conver-
tir en un símbol de resistència durant la dictadura. 
Ovidi Montllor no només representa en compromís 
amb el seu poble, la seva cultura i la seva llengua, 
també representa el compromís amb la classe treba-
lladora i els drets socials i laborals.

Des d’aquest espai, volem dir-vos que esperem 
comptar amb la vostra participació, ja sigui a través 
dels vostres poemes, com amb la vostra assistència a 
l’acte, un acte que sense la vostra complicitat no seria 
possible. j

16 Premis de Poesia

La Federació de PP i JJ - CCOO de Catalunya 
us convida a l’acte de lliurament dels

XVI PREMIS DE POESIA DE TARDOR
Memorial José López García

El proper dilluns 30 de novembre, a les 18:00 h, a la 
sala d’actes de CCOO (Via Laietana 16, de Barcelona)
L’acte comptarà amb l’actuació d’un grup, que ofe-
rirà un espectacle en homenatge a Ovidi Montllor, i 
en  finalitzar s’oferirà un petit  refrigeri de pica-pica 
i cava.

12 octubre 2015
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D es de la seva fundació, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya sempre ha estat al cap-
davant de la lluita per fer convergir les aspi-

racions socials de la classe treballadora i les reivin-
dicacions nacionals del poble català, des del nostre 
convenciment que els drets socials i els drets nacionals 
són indestriables.

Aquest compromís es va posar de manifest en la lluita 
contra la dictadura i per la recuperació de la democràcia 
i les llibertats nacionals de Catalunya i en la convicció 
d’esdevenir una societat cohesionada amb independèn-
cia del lloc d’origen de les persones que la integren. La 
voluntat de ser un sol poble i unir els treballadors i treba-
lladores sempre ha presidit l’actuació del sindicat.

Que el sindicalisme de classe i nacional sigui avui 
hegemònic al nostre país i que propostes com la neces-
sitat de desenvo-lupar un marc català de relacions labo-
rals i socials hagin es-tat reconegudes pel conjunt de la 
societat catalana, són una aportació fonamental de les 
CCOO de Catalunya al procés de construcció nacional.

L’aposta per la normalització de la llengua catalana, 
entesa com un dret de ciutadania, i la promoció del 
seu ús social en tots els àmbits de la societat, especial-
ment en el món laboral; la implicació en la configura-
ció d’un model educatiu català com a eina d’igualtat 
d’oportunitats i cohesió social; el compromís amb la 
millora dels estatuts de Catalunya del 1979 i del 2006; 
la defensa del concert econòmic solidari per garantir 
un finançament més just per a Catalunya, o el posicio-
nament històric a favor del dret a l’autodeterminació, 
entre altres aspectes, expressen la voluntat del sindicat 
de fer avançar l’autogovern.

CCOO de Catalunya som conscients de les dificul-
tats amb què s’ha trobat històricament Catalunya en 
el seu procés de construcció nacional. Unes dificul-
tats que es van posar de manifest en la sistemàtica 
campanya contra l’Estatut –que, posteriorment, va 
ser aprovat pel Parlament de Catalunya i referendat 
pel poble català- i la posterior sentència del Tribunal 
Constitucional, del juny del 2010, que va comportar 
una important retallada dels avenços socials i nacio-
nals recollits en el text, i que es confirmen en el procés 
de recentralització endegat per diferents governs de 
l’Estat. També en la negativa a voler acordar un pacte 

fiscal que superi el dèficit històric de Catalunya o en 
els atacs contra la llengua i el model d’escola catalana, 
que busquen trencar la convivència i la cohesió de la 
nostra societat.

Malauradament, aquestes dificultats també es posen 
de manifest en la renúncia del Govern de CiU a defensar 
les competències sociolaborals anteposant els seus inte-
ressos de classe als interessos nacionals, que s’evidencia 
en la política de retallades socials i el consegüent desba-
llestament de l’estat del benestar que se’n deriva.

Davant d’aquesta situació, el poble de Catalunya 
s’ha expressat de manera diversa, àmpliament majo-
ritària, a favor del dret a decidir democràticament el 
seu futur i avançar com a país. També en contra de les 
retallades socials i el desmantellament de les estruc-
tures públiques de salut, educació, serveis socials i 
dependència, entre d’altres.

Conscients del moment transcendent que viu 
el poble de Catalunya, CCOO defensem el dret a 
l’autodeterminació i considerem que qualsevol de les 
diferents opcions que legítimament puguin plantejar-
se, com ara l’estat federal i plurinacional, un estat 
independent o el manteniment de l’estat de les auto-
nomies, entre d’altres, passa necessàriament per con-
sultar la voluntat del poble de Catalunya expressada 
en termes democràtics. Tanmateix qualsevol consulta 
ha de reunir l’indispensable requisit de rigor, plena 
transparència i claredat en el procés.

En aquest exercici del dret a decidir, la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya respectarà la pluralitat 
d’opcions dels seus afiliats i afiliades i en qualsevol 
dels escenaris de futur, com a sindicat de classe i 
nacional, seguirà realitzant la seva funció social, que és 
organitzar els treballadors i treballadores per defensar 
els seus interessos i gestionar el conflicte social.

CCOO de Catalunya s’autoemplaça per ampliar 
complicitats i en aquest sentit fa una crida a les dife-
rents forces polítiques i socials i al conjunt de la socie-
tat civil a construir un model de país amb valors de 
justícia social i ètica del fet públic, on es posi davant de 
tot la democràcia social, la defensa de l’estat del benes-
tar, la igualtat d’oportunitats i el dret al treball. Això 
és absolutament incompatible amb l’aplicació de les 
polítiques neoliberals i els privilegis d’una minoria. j

Resolució del X Congrés de CCOO de Catalunya
“El sindicat de classe i nacional,  

pel dret a decidir”
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S ón nombrosos els treballadors i pensionistes 
malalts de càncer pulmonar, mesotelioma o 
altres malalties respiratòries (MPOC, fibrosi 

...) que reclamen el reconeixement de l’origen pro-
fessional de la malaltia i una compensació pel dany. 
Just objectiu dels que vam treballar anys enrere en 
ambients polsosos en foses, construcció o indús-
tria química, amb la presència de cancerígens com 
l’amiant o d’altres.

Era habitual, encara avui en algunes empreses, 
extreure “tinta de calamarsó” del  nas, com a conse-
qüència de la pols existent en el lloc de treball i les 
precàries mesures de prevenció.

Quan els malalts reclamen un recàrrec de les 
prestacions de la Seguretat Social per falta de mesu-
res de seguretat, els directius d’empreses afirmen: 
“desconeixia el risc”, “no hi havia legislació preven-
tiva específica”, “va ser petita l’exposició”, etc. És el 
seu intent d’eludir responsabilitats o indemnitza-
cions pel dany causat.

El que resulta intolerable i injust és llegir res-
postes justificatives d’un desvergonyit inspector 
de Treball. Em refereixo a Juan Miguel Zubeldia 
Aramburu, de Guipúscoa, responent a la reclamació 
de la vídua i el fill discapacitat, de recàrrec de pres-
tacions contra Arcelor Mittal (anteriorment con-
demnada amb recàrrec del 40% després de morts 
per amiant). “No es pot confirmar que es produïssin 
dècades d’exposició a l’amiant i sílice sense la pro-
tecció adequada”, diu.

“La normativa específica en matèria de pro-
tecció contra els riscos d’exposició a l’amiant és 

relativament recent, i no s’ha d’oblidar que la 
primera norma específica amb relació als treballs 
amb risc d’amiant la constitueix l’Ordre Ministerial 
del 21-07-82 sobre condicions de treball en la 
manipulació d’amiant, fixant mesures de protecció 
individuals i col·lectives... “ “ L’amiant va deixar 
d’utilitzar en 1984.”

Llegir aquesta i altres perles, recollint exclusi-
vament l’ “opinió del metge d’empresa” i recursos 
humans, ignorant els delegats de prevenció, tractant 
d’ocultar la doctrina del Tribunal Suprem (recollida 
en nombroses sentències), i la legislació anterior a 
1982, fins i tot durant la dictadura, incomplerta de 
forma generalitzada per les empreses, mentre els 
inspectors de Treball, metges d’empresa i gabinets 
de seguretat i higiene feien els ulls grossos.

Lleis d’eficàcia preventiva discutible, el seu com-
pliment per les empreses hauria reduït l’epidèmia 
de càncer i malalties respiratòries.

Assenyalo algunes de les normes legals en rela-
ció a l’amiant, incomplertes per les empreses i que 
Juan Miguel Zubeldia tracta d’exculpar:

El reglament de Seguretat i Higiene en el Treball 
recollit en l’Ordre Ministerial de 1940 establia, 
entre altres mesures:
j   Que L’aire dels locals de treball i annexos es 

mantindrà en un grau de puresa tal que no resulti 
nociu a la salut del personal i, quan pugui arribar 
a ser-ho, es disposarà d’analitzadors i indicadors 
de la seva composició. Imposant al seu torn diver-
ses mesures preventives.

j   Ordre de 7 de març de 1941, que dicta normes de 
prevenció de la silicosi, recollint normes sobre 
ventilació en els locals de treball i exigència de 
reconeixements mèdics.

j   El Decret de gener de 1947 incloïa l’asbestosi en 
el Quadre de Malalties professionals i el risc en 
treballs nocius.

j   El Decret de 1957 prohibint el treball a dones i 
menors en els treballs d’extracció, manipulació i 
mòlta d’amiant, pel risc de despreniment de pols 
nociva.

j   L’Ordre Ministerial de 1959, del Reglament dels 
Serveis Mèdics d’Empresa, que obligava a la rea-
lització de reconeixements mèdics periòdics als 
treballadors, que en el cas d’estar exposats a ris-
cos polsosos havien de ser semestrals o mensuals, 

Amiant i ocultació de lleis incomplertes
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si l’exposició estigués propera al límit de seguretat.
j   El decret de 1961, sobre Llistat de Malalties 

Professionals, assenyalant activitats de risc de 
l’amiant o substàncies que en continguin (guar-
nicions de frens, fibrociment, material aïllant ...).

j   El Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, 
Nocives i Perilloses de 1961, establint una con-
centració màxima permissible de pols indus-
trial, inclòs de partícules d’amiant en l’aire i 
l’obligatorietat d’instal·lacions eficaces d’aspiració. 
On són els mesuraments?

j   El reglament de MP de 1962, que obliga a reco-
neixements mèdics semestrals en feines amb risc 
d’asbestosi i silicosi, obligant a canviar de lloc en 
els supòsits de detecció de la malaltia, mesures 
que s’incorporen a la Llei de Seguretat Social de 
1966. El 1978 s’inclou el mesotelioma, el càncer 
de bronqui i pulmó, com MP en treballs exposats 
a l’amiant.

j   L’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
treball de 1971 obligava les empreses a “adoptar 
totes les mesures que fossin necessàries amb vista 
a la més perfecta organització i plena eficàcia de la 
deguda prevenció dels riscos que puguin afectar la 
vida i la integritat física dels treballadors “. Entre 
altres mesures d’higiene, assenyala: “Neteja diària 
i completa dels locals de treball, fora de l’horari 
laboral, amb sistemes d’aspiració o, si no, amb sis-

temes humits, prohibint portar la roba de treball 
per al seu rentat al domicili, com altres mesures 
per a la higiene personal “.

j   Igualment, després de l’Ordre Ministerial de 1982 i 
de 1984, la majoria de les empreses que manipula-
ven amiant no es van registrar al RERA, ni inclou-
re tots els treballadors exposats a la fibra cance-
rígena. Les que es van registrar no van incloure 
ni al 10% dels treballadors exposats, continuen 
sense mesuraments higiènics, ni reconeixements 
específics, etc. Comportament similar amb altres 
cancerígens.

L’incompliment empresarial va generar greus 
danys a la salut dels treballadors. Amb l’agreujant 
que aquesta pràctica no era exclusiva de la petita 
empresa. Les grans comptaven amb servei mèdic i 
personal assignat a tasques de seguretat i higiene 
i van incomplir la legislació, malgrat conèixer els 
greus riscos per a la salut. Complir amb aquestes 
obligacions hauria estat més rendible per a les 
empreses i per als que estan malalts o emmalal-
tiran en el futur. Injustificable és l’històric oblit 
de les malalties professionals, especialment per la 
Inspecció de Treball. D’altra banda, és absolutament 
lògic que qui va cometre la infracció preventiva 
pagui pel dany causat. j

Activista social per la salut laboral

Un trabajador afectado 
por amianto consigue el 

reconocimiento de enfermedad 
profesional.

Carlos Mella, Coordinador del grup 
d’amiant Confederal.
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j  El passat dia 17 de setembre vàrem realitzar la sor-
tida prevista a la “CASA MÀGICA”, a Santa Cristina 
d’Aro.
Aquest dia vàrem tenir l’oportunitat de fer la visita 
acompanyats d’en Xevi, famós mag i malabarista, 
que va fer memòria recordant moltes de les seves 
principals actuacions arreu del món. Aquestes 
explicacions i la visita a la casa museu ens van 
introduir a l’inquietant  món de la màgia  i els sor-
prenents trucs que es realitzen.

Casa mágica
Esglessia, 1 - Santa Cristina d’Aro. Girona
Telf. 972 837 209
www.xevi-ilusionista.com

Activitats de la Utopía

Properes sortides
j  19 de novembre “CASTANYADA” , amb visi-

ta guiada a Iborra - Lleida. Sortida a les 08,00 
hores a Fabra i Puig.

j  17 de desembre “PRENADAL”, al Alamo, 
Alcover - Lleida. Sortida a les 08,00 hores a 
Fabra i Puig.

Que tindrà lloc el proper dijous 19 de novem-
bre, a les 10:30 h. a la sala d’actes del sindicat 
(Via Laietana, 16) 

Hi intervindran:

Carlos Bravo
Secretari de Polítiques Socials de CCOO i 
Relacions amb l’INSS.

Julián Gutiérrez 
Secretario general de la Federación Estatal de 
PP i JJ.

Miquel Lluch
Secretari general de la Federació de PP i JJ a 
Catalunya.

La Federació de PP i JJ - CCOO de Catalunya us  
convoca a la XERRADA – COL·LOQUI

EL SISTEMA  PÚBLIC DE PENSIONS
 - Situació actual
 - Propostes de millora



Democracia es un gobierno orientado a los intereses 
del pueblo, de los trabajadores y de los pobres. La 
democracia es la necesidad de doblegarse de vez 

en cuando a las opiniones de los demás. Una libertad 
basada en la, Justicia Social, y hacer cumplir la ley. La 
libertad sin responsabilidad no es positiva, sí la implica-
ción en la lucha por los derechos humanos de forma sana 
y destilada. Nuestro país marca el perfil significativo de 
una democracia con sentido de avanzadilla, pero debe-
mos recordar que la libertad sin responsabilidad no es 
positiva. Un código para con la democracia, basado en la 
moral individual y moral social, constructiva de la leal-
tad y el respeto mutuo, como campo fértil para crecer y 
cosechar buen fruto. Y a su vez, con políticas sociales por 
el bienestar de las personas, como señas de identidad y 
como valor añadido, fortalecer más los partidos políticos 
y los sindicatos de las clases obreras.

Hermanamiento entre las poblaciones. Nuestro 
país es como una familia numerosa  a la que se debe 
fidelidad. Si esta se fragmenta, damos la espalda al 
resto de la familia. Debemos contribuir a forjar y ges-
tar poblaciones amigas, con ética de equilibrio entre 
las partes, la unidad métrica, propugnando la vía del 
entendimiento en ámbitos de pluralidad, Cultura, 
Lengua e Industria.

 El respeto mutuo entre nuestras comunidades. 
Respeto a las reglas de la, Constitución y a las leyes del 
Estado de Derecho.

Sólo hay una guerra que vale la pena defender; 
la guerra contra el hambre, y la pandemia en el 
planeta.

Proverbio: “La fantasía aislada de la razón sólo pro-
duce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, 
es la madre de las soluciones y fuente de los deseos”. j

11 de septiembre. Fiesta Autonómica de Catalunya 
Es una conmemoración que  recuerda la ocupación 
de Catalunya por la fuerza de las armas y el terrible 
asedio a la ciudad de Barcelona por las tropas de 
Felipe V a la vez que se rinde homenaje a los valien-
tes defensores de la ciudad, ahora hace 302 años.   

Guerra de sucesión año 1713 
A Felipe V le disputó la corona el archiduque Carlos 
de Austria, apoyado por Alemania, Inglaterra y otras 
naciones dando lugar a un conflicto bélico que duró 
trece años. Catalunya y Baleares se habían declara-
do abiertamente a favor del archiduque Carlos y se 
negaron a reconocer a Felipe V.

Comienza el asedio en julio de 1713. Las tropas 
de Felipe V, al mando del mercenario ingles maris-
cal Duque de Berwick, cayeron sobre Barcelona 
y después de terribles asedios y repetidos asaltos 
a la ciudad con tácticas de extenuación sin prisa, 
con bombardeos frecuentes, envestidas furiosas 
y explosiones de minas sembradas por la ciudad. 
Los defensores resistieron pero los 5.000 hombres 
que la defendían no pudieron resistir el empuje de 
50.020 soldados del ejército Borbónico. Penetraron 

en la ciudad el día, 11 de septiembre  de 1714, una la 
dramática jornada después de 14 meses de terrible 
lucha, y asedio. Los oficiales y tropa que participa-
ron en la defensa de la ciudad de Barcelona, fueron 
encarcelados, caso del héroe de la resistencia cata-
lana el general Josép Moragues i Más… El general 
jefe de la plaza de Barcelona, Villarroel proclamó: “ 
combatimos por toda la nación española”.

Els Segadors
Himno de Catalunya, nace a partir de finales del 
siglo XIX y se ha convertido en el símbolo de la 
entidad catalana. La Generalitat  le dió  este rango 
en 1934, pero no fue  reconocido oficialmente hasta 
finales de 1993, después de incluir, en el artículo 167 
del Estatut, la propuesta de que Els Segadors fuera 
Símbolo de Catalunya. Estatut  que fue sometido y 
aprobado en  referéndum.  

Els Segadors data de 1899 se basa en un romance  
popular del siglo XVII que había sido recogido unos 
años antes por el filósofo Manuel Milà I Fontanals, 
en su Romancillo catalán. Era una antigua canción 
nacida de la sublevación de Catalunya de 1640,  día 
de Corpus Chisti. j

Por la regeneración democrática

11 de septiembre: la Diada en Catalunya

Opinió
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José Castillo Rubiño
Afiliado
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Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe

J osep Fontana, historiador excel·lent, ha publi-
cat el llibre «La formació d’una identitat. Una 
història de Catalunya», llibre també excel·lent. 

Repassa tota la nostra història, des del segle IX fins 
als primers anys del segle XXI. I corregeix alguns 
punts (pocs) de la nostra historiografia anterior. 

En tocar el tema de la Transició, s’expressa amb 
termes més polítics que històrics. Això dóna lloc a 
afirmacions discutibles. És normal, perquè són fets 
massa recents. 

Però lo greu és en les pàgines 408-410, un curt 
apartat que ell titula «La traïció de l’esquerra». 
Afirmació gravíssima. Es basa, més o menys, en els 
elements següents:
j   Que el PSOE va renunciar al marxisme, per la 

coacció de F. González, que va arribar a dimitir, 
temporalment.

Però l’autor s’aferrissa amb el PCE:
j   Ridiculitza la política eurocomunista, o sigui, la 

necessitat de concebre la política comunista dins 
les circumstàncies de l’Europa occidental. (Cosa 
que era inevitable.) Qualifica de «fantasia» la pre-
tensió d’arribar al Govern per la via electoral. ¿No 
seria molta més fantasia voler-hi arribar per un 
altre procediment??

j   Ridiculitza l’expressió «planificació democràtica 
de l’economia». O és que la planificació a Espanya 
havia de ser en plan soviètic??

j   Igualment pel que fa a canviar l’expressió «refor-
ma agrària» per la de «reforma democràtica de 
l’agricultura». (En això sí que li dono la raó.)

j   I finalment critica la supressió del leninisme. (Des 
del moment que s’acceptava l’eurocomunisme és clar 
que el leninisme no hi encaixava. El leninisme era 
escaient per a l’àmbit soviètic o el del Tercer Món.)

Però, a més a més, l’autor manipula. Manipula 
quan silencia un fet fonamental. La peça clau de la 
Transició va ser, naturalment, la Llei de reforma 
política del Govern Suárez. El projecte d’aquesta llei 
no va ser acceptat per l’esquerra (ni socialistes ni 
comunistes). Això ho reconeix. Però calla que aques-
ta esquerra va demanar insistentment a la població 
una abstenció massiva en el referèndum... i el poble 
la va votar massivament en sentit afirmatiu... i ens 
va obligar, doncs, a acceptar-la. Doncs l’esquerra no 
va ser gens culpable d’aquesta llei.

També manipula quan parla dels Pactes de la 
Moncloa, que ell critica. Però no diu que hi havia 
una inflació de cavall del 26 per 100 (amb un aug-
ment de salaris del 20’5 per 100). Els Pactes de la 
Moncloa no s’entendrien si no es considerés aquesta 
superinflació.

L’acusació de «traïció» a l’esquerra és gravíssima, 
injusta i falsa. Hi hagué errors, és clar, això és inevi-
table. Però no «traïció». I és llàstima perquè aquesta 
fallada desdiu del caràcter excel·lent del llibre. j

C atalunya i els Països Catalans formen part 
de l’Estat espanyol des de fa uns 500 anys. 
Aquesta convivència ha sigut conflictiva, i 

a vegades penosa. Ja al segle XVII hi va haver un 
conflicte gros amb la Guerra dels Segadors. Però 
després de la Guerra de Successió s’han esdevingut 
300 anys d’opressió política i cultural (lingüística). 

L’economia, en canvi, ha anat bé. El mercat 
espanyol ha sigut un recurs boníssim per a l’expansió 
de l’economia catalana. Però... els diners no ho són 
tot, en la vida. Els catalans, valencians i balears hem 
patit en la nostra personalitat col·lectiva i, sobretot, 
en la nostra llengua.

Ara bé: des de fa uns 80 anys (amb el franquis-
me pel mig), els estatuts d’autonomia de Catalunya 
de 1932, 1979 i 2006 han reduït considerablement 
aquesta opressió, i han fet avançar cap a una convi-
vència normal.

Però els estatuts també han sigut contradictoris, 
amb retallades penoses i, sobretot, amb la Mala 
Sentència de 2010 en relació a l’Estatut de 2006.

Aquesta Mala Sentència, junt amb altres factors, 
ha desfermat un potent moviment independentista 
(que abans ja existia, però era molt i molt minori-
tari). Aquest moviment ha assolit un èxit conside-
rable: decantar el PSOE cap a posicions de reforma 

No hi va haver “traïció”!

Per què no a la independència
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de la Constitució, en el sentit de proporcionar a 
Catalunya (només a Catalunya) una estada més lliu-
re i còmoda.

Però molts catalans i catalanes han arribat a la 
conclusió que ja no hi ha esperances d’assolir una 
millor convivència i que l’única solució és indepen-
ditzar-se d’Espanya.

Al meu entendre, aquesta posició és estratègi-
cament errada, perquè precisament Espanya està 
(sembla) en vigílies de tenir un Govern com mai en 
la seva història no ha tingut: un Govern de PSOE, 
Podemos i IU. Amb unes enormes possibilitats de 
millorar la convivència de Catalunya. Doncs, dir que 
amb Espanya ja s’han provat totes les possibilitats, 
com diuen alguns, no és veritat. Resta per provar 
l’oportunitat d’una Espanya governada amb un 
Govern d’esquerres.

I, a més a més, la separació d’Espanya no és una 
bona solució, ni per a Catalunya ni per a Espanya. 
Per diverses raons, però sobretot per 3:
1)  Moltes persones de Catalunya van néixer en altres 

llocs d’Espanya, on encara tenen part de la família. 
Per a elles, la separació seria un xoc emocional 
important.

2)  Moltes altres persones hem nascut a Catalunya, 
però ens sentim espanyols (també), i per a nosal-
tres també seria una ferida important.

3)  I sobretot (l’argument més important), la indepen-
dència de Catalunya deixaria el País Valencià i les 
Illes abandonats a una influència castellana multi-
plicada, per la manca del contrast d’una Catalunya 
espanyola. Podríem perdre definitivament els Països 
Catalans en benefici de millorar la Catalunya estricta.
Fóra un mal negoci. j

S r. Fainé, Gortazar, Massanel o quién corres-
ponda. Ahora, y debido a que el dinero a 
plazo fijo no produce nada, me comentaron 

en la caja que había unos fondos de inversión con 
poco riesgo y podía sacarlo cuando quisiera (el gan-
cho). Si bien no me pusieron una pistola en el pecho 
para aceptarlo, pequé (lógicamente) de pardillo y lo 
acepté, basándome en la confianza mutua que pare-
cía existir hasta ese momento entre el personal y 
yo, me apoyaba en la teoría, de que si uno no puede 
confiar en su banco es para qué al menos los peque-
ños ahorradores y neófitos en la materia saquemos 
nuestro dinero de los bancos y los guardemos en el 
colchón.

Así qué acepté, previa advertencia, ya que los 
que me atendieron saben que no soy dado al riesgo, 
que me consultaran si perdía dinero, se fijó una 
pequeña cantidad y si se llegaba a ella sacaría mis 
ahorros de ése depósito…así quedamos.

No me consultaron nada, y un día que me dio 
por decirle como iba lo mío, resulta que ya perdía 
una cantidad que no me podía permitir, entonces 
me dijeron que era debido a la inestabilidad de 
Grecia, no tuve más remedio (estaba cogido por 
los huevos) que seguir a ver como quedaba todo 
el tema griego, como lo peor estaba por llegar las 
pérdidas se acercaban a cifras para mí prohibitivas.

Se solucionó el tema de Grecia y cuando creía 

que volvería a tener más o menos lo que invertí, por 
lo tanto el momento de sacar mi dinero, seguía per-
diendo una cantidad respetable y lo peor era que en 
vez de ir a menos iba a más, salió otro problema, la 
devaluación de la moneda china, y aquí me he dado 
cuenta de que no voy a recuperar nunca mi dinero, 
ya que cada vez que hay un problema como este o 
parecido lo que hago es aumentar las perdidas. Me 
recomendaron que me espere a final de año, pero ya 
no me creo nada y menos si me llevo de las noticias y 
la visión pitonisia que tienen mis asesores de la caja.

Hoy tengo la sensación de que he sido engañado 
por imperativo legal, así qué si no me dan una res-
puesta convincente (que sería restablecer mi dinero 
y a otra cosa). Lucharé por mi dinero, si no lo logro, 
al menos espero que aquellos pardillos como yo no 
tropiecen con la misma piedra…Una persona con 70 
años no puede estar pendiente día y noche si sube 
o baja la bolsa por la ineptitud y despreocupación 
de la Caixa hacia mí…mientras los responsables de 
este desaguisado dormirán apiernas sueltas y sin 
preocupaciones cada noche.

Reclamé a “atención al cliente” de  Caixa-Bank, y 
la respuesta fue que me comiera yo solito el marrón, 
siendo vosotros y no yo, quienes me habéis metido 
en este jardín. j

Ramón 

¿Son estas las nuevas preferentes?
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D esde mi experiencia personal narraré lo que 
en mi mente quedó plasmadas vivencias e 
imágenes estas difíciles de   olvidar ya que 

son como ráfagas que van y vienen en el recuerdo, 
de lo que pude vivir de cerca las consecuencias  
de aquella tragedia. La magnitud de la catástrofe 
que ocasionó la enorme riada de la noche del 25 al 
26 de septiembre de 1962, en la zona geográfica del 
Vallés,  provincia de Barcelona, y la consiguiente 
movilización de personas, y esfuerzos de Civiles y 
militares, Caso del Destacamento Militar de pol-
vorines que estaba ubicado en Mas Rampinyo de 
Ripollet, entonces yo prestaba mi servicio militar 
como agregado con el grado clase de tropa por 
(Parque y Maestranza de Artillería de San Andrés, 
Barcelona, donde ingresé el día, 1 de Marzo de 1962. 
Y licenciado con fecha 31 de octubre de 1963.

 RIPOLLET, todo empezó sobre las siete y media 
de la tarde hasta casi la medianoche del día 25 de 
septiembre de 1.962, comenzó a llover y en menos 
de dos horas la crecida salió de su cauce, recuerdo 
que serian las 21 horas. Por motivo de cercanía 
fuimos los militares los primeros en acudir, cuando 
nuestro Capitán jefe, llegó a la, Baterías es decir 
a los dormitorios y nos ordenó levantarnos, había 
que salir urgentemente a prestar ayuda a las sufri-
das poblaciones de Ripollet y Montcada, a causa 
del desbordamiento del río Ripoll, creo que subió 
el nivel unos 5 metros o quizás más, y gracias a 
las campanas de las Iglesias que alertaron de la pre-
sencia de la riada, todo el que pudo se puso a salvo, 
cayeron 225 litros de agua en menos de dos horas. 
En Rubí, Montcada, y Ripollet, perdieron la vida un 
millar de personas, hace ahora 53 años.

 Nosotros los militares de Mas Rampinyo,  a la 
cabeza nuestro Capitán Jefe teníamos que ir ama-
rrados con cuerdas para no sé arrastrados por la 
fuerza del agua, y añadidos peligros de alcantarilla 
que saltaron sus tapaderas, socavones  y  grande 
hoyos en las calles, estos a consecuencia del agua: 
La luz eléctrica fue cortada  desde las centrales 
Eléctricas para evitar males peores, en este caso  
nos movíamos  y alumbrábamos con potentes lin-
ternas y de esta forma recorrimos el trazado  urba-
no de Ripollet, de aquella noche fría y oscura del 25 

al 26 de septiembre de 1962. Se escuchaban gritar 
a personas desde tejados y terrazas, y las personas 
que eran rescatadas se les ponían a salvo en las igle-
sias y en el Ayuntamiento del Pueblo de Ripollet. 

Hubieron fallecidos, y desaparecidos y  en la 
oscuridad de la noche lleguemos a  oír gritar, alguna 
persona quizás arrastrada por la enfurecida fuerza 
agua del río, el puente del río se había derrumbado. 
El espectáculo era dantesco: Y la tragedia se sebo 

Con un millar de muertos incluidos los desapa-
recidos y 2.650 millones de pérdidas en menos de 
dos horas a causa de esta avenida súbita de los ríos 
Llobregat y Besós.

Posteriormente a la tragedia la  Guarnición 
Militar de Mas Rampinyo, trabajó duro durante días, 
a pico y pala  en busca de desaparecidos removiendo 
la arena del río y en otros lugares, y a varios de mis 
compañeros les tocó lavar los cadáveres que se iban 
encontrando en el lodo, o en algunas casas para 
que estos pudiesen ser identificados, por ello se les 
concedió la bien merecida medalla y diploma con 
distintivos blancos en recompensa a su noble labor.

Y  pongo fin, a esta narración con respecto al 
episodio del 25 de septiembre de 1.962.

 Desde estas líneas aprovecho la oportunidad 
para enviar al viento sabio con la mediana esperanza 
de que este mensaje llegue   a mis viejos amigos y 
compañeros, ya que la mayoría eran oriundos de 
distintas provincias de Cataluña, y nunca más supe 
de ellos, pero si recuerdo muy bien su digna eficacia 
y el alto nivel de humanidad, respeto y celo en el 
cumplimiento del deber. Tanto mi historia como la 
de mis compañeros, en ella puede salir a la luz una 
parte de la historia de nuestros pueblos de Catalunya 
- quiérase u olvídese en la que nosotros los militares 
en aquella fecha participemos. Apreciados amigos 
y compañeros, fue un honor para mi, servir con 
vosotros, recibís mi compensación de gratitud,  allá 
donde estéis siempre os recordaré un fuerte abrazo. 
El Cabo, José Castillo Rubiño.

“DICHO EPISÓDIOS Y ACTUACIONES 
CORRESPONDEN A UNA PÁGINA DE LA, 
HISTORIA DE NUESTROS PUEBLOS DE 
CATALUNYA. j

La, noche del 25 al 26 de septiembre 
de 1962. Vivencias de un soldado

José Castillo Rubiño
Afiliado
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A preciado compañero, te escribo pública-
mente porque animado por las invitaciones 
de Toxo a profundizar en las discusiones en 

el interior del sindicato sin cortapisas, también 
con el máximo rigor y respeto quisiera expresarte 
algunas cuestiones que a muchos jubilados, pero 
especialmente a mi me preocupan. He creído ver 
en las asambleas abiertas por nuestro sindicato, la 
necesidad que tenemos los sindicalistas de oír el 
sentir de la calle y acercarnos a ella, para escuchar 
y dirimir nuestros postulados. Porque  podemos 
tener razón, pero si somos incomprendidos no 
deberíamos ser sordos.

Es innecesario pero oportuno, que expresarte 
públicamente mi apoyo sin reparos al esfuerzo de 
nuestro sindicato por mantener la responsabilidad 
en la negociación, no debería limitarme a la hora 
de mostrar algunas reticencias que expongo con el 
ánimo de que en nuestra organización,  el debate 
sea algo vivo y constructivo. 

También es obvio explicar que los pensionistas 
vivimos malos tiempos en este periodo de crisis. 
Somos el blanco de las políticas de austeridad y 
privatización de los servicios públicos en aras de 
lucrativos negocios. Es por ello que a veces, aco-
sados por instituciones muy poderosas que tienen 
claro sus objetivos, no entiendo como ha podido 
suceder que alguien tan experimentado como tu y 
a quién reconozco una valía muy superior al pro-
medio de los afiliados, haya cometido a mi enten-
der algún desajuste que nos ha obligado a exprimir 
nuestra mente, para poder defender como despiste 
lo que sin duda ha sido algo más, y que espero me 
aclares si lo consideras oportuno. Solo soy un afi-
liado con incertidumbres y frente a mí, solo tienes 
la obligación que tu mismo te asignes.

Compañero Bravo, desde la federación de 
Cataluña de pensionistas y jubilados hemos impul-
sado las demandas en el juzgado de lo social por 
la diferencia del incremento del IPC de 2012. Lo 
hicimos con el mismo argumento que nuestro sin-
dicato defendió frente al tribunal constitucional. 
Sabes que las políticas de austeridad impulsadas 
por la derecha europea han encontrado en el PP,  
un firme aliado y ejecutor de las mismas y que 

este tribunal, por mayoría simple otorgó la razón 
al gobierno. Pero nuestra federación en Cataluña, 
consideró que en la defensa de los intereses de los 
pensionistas hay que llegar todo lo lejos que nues-
tras fuerzas nos permitan. Siendo de CCOO no se 
espera de nosotros otra actitud. 

Rebuscando en los rincones del derecho, encon-
tramos que existen convenios internacionales a los 
que España se ha adherido, como la carta social 
europea y la organización internacional del tra-
bajo (OIT) que avalaban nuestra postura y que 
complementaban la razón que nos asistía, para 
reclamar lo que nos pertenece. A día de hoy, falta 
una explicación convincente de tu parte, de porqué 
nos estimulaste a desistir de la demanda ante la 
posibilidad de ser sancionados económicamente 
los demandantes, por el mismo juzgado ante el que 
reclamábamos. A 30 de Septiembre de 2015 que yo 
tenga conocimiento, se han producido dos senten-
cias favorables en Barcelona en las que basándose 
en la superioridad de los organismos internacio-
nales, los pensionistas han visto reconocidas sus 
pretensiones.

No ignoro que CCOO ha obtenido importantes 
victorias en el campo jurídico y referidas también a 
pensiones, en las instituciones europeas. ¿Porqué 
esa postura que algún afiliado y yo mismo, con-
sideramos intimidatoria? Espero de tu categoría 
personal no recurras a que en la misiva enviada se 
dejaba a la libertad del demandante y el gabinete 
jurídico el continuar con la demanda. Sería impro-
pio que no se hubiera respetado la libertad de cada 
uno. Como que con el informe de Miguel A. García 
nuestro sindicato quedó con el culo al aire, según 
José Luis Lopez Bulla, espero me facilites una 
explicación que justifique mantener mi confianza 
en esa área de la que formas parte y diriges. j

Manuel Perez Vera

Carta abierta a  
Carlos Bravo
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Manifest (resum)
El Dia Internacional de la Gent Gran, se celebra 
cada 1er d’octubre. Les persones majors pertan-
yents a: Federació de Jubilats i Pensionistes de 
la CCOO, Unió de Jubilats i Pensionistes de la 
UGT de Catalunya, AJUP d’USOC, Associació 
Ciutadana pels Drets de les Dones, Coordinadora 
Nacional de Jubilats i Pensionistes, Federació 
Catalana d’Unió Democràtica de Pensionistes, 
altres organitzacions d’àmbit local i persones ads-
crites a títol individual, totes elles vinculades a la 
PLataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya 
manifestem:

Que la crisi actual és econòmica i social i ha 
tingut i té un impacte negatiu en les condicions de 
vida dels ciutadans, especialment en la Gent Gran. 
Per tant RECLAMEM als governs que surtin de les 
urnes en les pròximes eleccions autonòmiques i 
estatals, reformes i acords en els següents àmbits 
específics:

Pensions
j   Suprimir la Llei 23/2013, de 23 de desembre, 

reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex 
de revalorització del sistema de pensions de la 
Seguretat social.

j   El ple desenvolupament de la Llei 27/2011, d’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i moder-
nització del sistema de Seguretat Social. Darrera 
norma legal en matèria de pensions pactada amb 
els agents socials.

j   Establiment d’un Pacte Nacional del qual han 
de sortir les mesures per a garantir la suficiència 
financera del Sistema Públic de Pensions

j   Resoldre el problema de les persones perceptores 
de la pensió de viduïtat, elevant el% de la base 
reguladora aplicable, com a mínim al 60% i la 
compatibilitat de la pensió de viduïtat amb el com-
plement a mínims que li correspongui al cònjuge 
supervivent. 

j   Recuperació del poder adquisitiu perdut pel con-
junt dels pensionistes des de l’any 2010.

Promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
dependència
j   Supressió de les normes que han retallat la Llei 

de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les persones en situació de dependència, fona-
mentalment el títol III, Mesures de racionalització 
del sistema de dependència del Reial decret llei 
20/2012, de 13 de juliol , de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la com-
petitivitat.

j   La inversió en infraestructures socials per cobrir 
les necessitats del conjunt de les persones depen-
dents, a Espanya ia Catalunya.

j   A Catalunya, supressió de l’Ordre BSF / 130/2014, 

Plataforma unitària de la gent gran de Catalunya
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Declaracions als mitjans de 
comunicació a la Delegació del 

Govern del Estat a Catalunya.
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de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris 
per determinar la capacitat econòmica de les per-
sones beneficiàries de les Prestacions de Serveis 
no gratuïts i de les Prestacions econòmiques des-
tinades a l’atenció a la situació de dependència... 
i la supressió total de la paralització de prestació 
econòmica vinculada a centre residencial.

Serveis socials
j   Recuperació, de la devaluació econòmica experi-

mentada per l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC) 

j   Creació d’una RENDA GARANTITZADA DE 
CIUTADANIA, d’acord amb l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

j   Recuperació del pressupost de l’any 2010;

Habitatge
j   Elaboració d’una nova llei hipotecària que prevegi 

la dació en pagament amb caràcter retroactiu i que 
resolgui la problemàtica de les persones desnona-
des del seu primer habitatge. 

j   Creació d’un parc públic d’habitatges de lloguer 
amb aquelles de què disposen les entitats finance-
res que han estat rescatades; revisar i adequar totes 
les hipoteques vigents i eliminació de les clàusules 
abusives amb devolució del que s’ha defraudat. 

j   Creació d’habitatges públics adaptats i amb serveis 
comuns per a persones grans i discapacitades. 

j   Establir crèdits tous per adaptar l’habitatge propi a 
les necessitats, i a les comunitats per adaptar espais 
comuns a les persones grans i amb discapacitat. 

j   Donar a conèixer i resoldre els casos d’”assetjament 

immobiliari”, situació que afecta especialment a la 
Gent Gran.

Específic gent gran
j   Que els òrgans de participació de la Gent Gran 

tinguin caràcter decisori en aquelles qüestions que 
ens afecten. 

j   La Gent Gran ha de gestionar els nostres propis 
espais de trobada i relació (centres). 

j   Impulsar mecanismes per afavorir les relacions 
intergeneracionals. Cal que els centres per a Gent 
Gran es reconverteixin en espais culturals oberts a 
totes les edats. 

j   Calen recursos per a la formació permanent (aules 
universitàries, informàtica, alfabetització d’adults) 
impulsant programes específics amb mitjans tèc-
nics i humans per a la consecució dels objectius 
fixats.

j   Les administracions s’han d’implicar en la detecció 
i la supressió de maltractaments a la Gent Gran, i 
quan es produeixen aplicar mecanismes de protec-
ció com es fa en la infància i les dones.

j   Cal aprofitar l’experiència de les persones grans i 
les aportacions que aquestes fan al conjunt de la 
societat. 

j   És imprescindible que en els municipis hi hagi la 
Regidoria de Persones Majors i en l’administració 
catalana s’ha de crear la Direcció general de Gent 
Gran.

Moltes de les preocupacions i demandes reco-
llides en aquest document estan recollides en la 
Ponència A del VII Congrés Nacional de la Gent Gran 
de Catalunya, celebrat  l’octubre de 2014. j

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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