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MANTENIM CONTACTE  

www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves 
activitats i envia informació d’utilitat al con-
junt de la seva afiliació, mitjançant correu 
electrònic (e-mail). 
Per mantenir aquest vincle necessitem dis-
posar 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 faci-
litar les vostres dades de contacte.

MANTENGAMOS CONTACTO 

www.ccoo.cat/pensionistes

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

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 faci-
litar vuestros datos de contacto.
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Bon Any Nou

P roposo iniciar-lo amb un llistat de desitjos 
positius a complir i voluntat de treballar  per 
assolir-los.

Aquest 2016 serà l’any en què consolidarem la 
nova estructura organitzativa al si del nostre sin-
dicat, fruit de la plena implantació dels acords del 
X Congrés  relacionats amb la doble adscripció de 
l’afiliació.

Haurem de mantenir-nos permanentment en 
contacte, col·laborant i coordinant-nos amb les fede-
racions de ram i amb la direcció del sindicat; i ho 
farem  mitjançant la nostra participació activa en 
els òrgans de direcció tant confederals com interco-
marcals. 

Els drets s’aconsegueixen i es defensen; aquesta 
és la nostra  consigna i ha de ser el nostre nord. 

Amb aquesta voluntat, fa temps que vàrem presentar 
dues demandes contra les lleis acordades per socia-
listes i populars, que van reformar el sistema públic 
de pensions sense respectar els Pactes de Toledo: 
el resultat, per ara, no ha estat l’esperat però conti-
nuem treballant en aquest sentit.

Respecte a la primera demanda, relacionada 
amb la congelació de les pensions, el Tribunal 
Constitucional no ha trobat elements susceptibles 
d’inconstitucionalitat; a hores d’ara estem pendents 
de presentar recurs sobre el tema.

La segona demanda, actualment en fase de cele-
bració de les oportunes “vistes” judicials, està tenint 
resultats  positius, ja que la majoria de magistrats 
i magistrades entenen els nostres arguments, però 
malauradament encara només una minoria han con-
demnat l’INSS.  

Enguany, ben segur, tindrem nous reptes. Ens 
hem de mantenir actius i actives  i seguir ampliant 
la nostra representativitat en el Consell de la Gent 
Gran de Catalunya i en els consells de gent gran dels 
municipis. Així com també mantenir relacions flui-
des i intenses amb les plataformes en defensa de la 
justícia social, com ara la Plataforma Unitària de la 
Gent Gran de Catalunya.

Els àmbits a treballar són diversos, la dignitat, 
les prestacions sanitàries, les mesures relacionades 
amb l’aplicació de la Llei d’Autonomia Personal - 
Llei de Dependència i, evidentment, les que tinguin 
com a objectiu la derogació de la Llei de Reforma 
del Sistema Públic de Pensions. Aquestes serien les 
principals, que ja tenim totalment incorporades al 
nostre adn.

També, per poder gaudir d’aquests serveis tan 
necessaris, crec que és necessari mantenir:

-  La lluita contra la pobresa energètica, fent totes 
les accions possibles per poder garantir subminis-
traments dels serveis bàsics d’interès general, com 
l’aigua, el gas i l’electricitat. 

-  La recuperació de la dignitat de les persones, amb 
una Renda Mínima Garantida, mitjançant la pre-
sentació d’una ILP al Congrés dels Diputats. 

- La derogació de la Llei de reforma laboral.

- La nostra oposició a la signatura del TTIP. 

I, finalment, aquest any ens ha de permetre fer 
balanç de les activitats realitzades durant el darrer  
mandat congressual. 

El primer semestre de 2016, la Comissió Executiva 
tindrà l’encàrrec de presentar els documents a deba-
tre a l’XI Congrés de la nostra Federació, així com de 
valorar la resta de documents dels altres processos 
congressuals de la nostra organització.

Per assolir aquest objectiu, són necessàries les 
vostres participació i implicació; aquesta és la condi-
ció necessària per participar i incorporar les vostres 
propostes. Això és el que ens permetrà  tenir un bon 
document per al debat.

El segon semestre, el dedicarem a recollir les 
vostres darreres aportacions. Que seran presentades 
a les assemblees que preceptivament realitzarem. 
Salut �

3

Miquel  Lluch Rodriguez



Sindicat 

4 gener 2016

Quota d’afiliació per a l’any 2016

E l Consell Confederal, en el seu Programa 
d’acció, va establir, fa dos anys, entre altres 
qüestions, un pla integral de quotes que per-

metés, en un temps prudencial, adequar-les a la 
situació econòmica, social i afiliativa.

L’aplicació de la quota es realitzaria a partir dels 
ingressos i no de la situació laboral.

Així, per al 2016, i atesa la complexitat que 
representa automatitzar la quota per a les diferents 
realitats laborals, en funció dels ingressos de les 
persones afiliades, la quota d’afiliació s’ha definit 
per trams i serà la següent:

GENERAL ORDINÀRIA (V): 11,50 EUROS
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin 
retribucions o prestacions superiors al 235% de 
l’SMI (21.338 € bruts /any).

GENERAL REDUÏDA (G): 11,20 EUROS
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin 
retribucions o prestacions entre el 135% i el 235% 
de l’SMI (de 12.259 € a 21.338 € bruts/any).

ESPECIAL (E): 6,75 EUROS
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin 
retribucions o prestacions superiors a la renda 
mínima d’inserció (RMI) i inferiors al 135% de 
l’SMI (de 5.112 € a 12.259 € bruts/any). 

SUPERREDUÏDA (S): 2 EUROS
Aplicable a totes les persones afiliades que no 
tinguin retribucions o que tinguin retribucions o 
prestacions iguals o inferiors a la  RMI fixada per a 
cada any (5.112  €/any).

ACCIÓ JOVE (S): 2 EUROS
Joves, menors de 30 anys, a la recerca de la prime-
ra ocupació.

QUOTA ZERO: 0 EUROS
Per a persones en situació d’atur sense ingres-
sos. Cal sol·licitud prèvia i validació del sindicat. 
Aquesta quota no inclou els serveis jurídics ni 
l’assegurança d’accidents.

QUOTA MILITANT (M): 15 EUROS
Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar 
reforçant econòmicament el sindicat afegint una 
petita aportació voluntària de 3,50 euros mensuals 
a la quota general ordinària i de 3,80 euros a la 
quota general reduïda. S’ha de sol·licitar per escrit 
al sindicat.

QUOTA DE JUBILATS (AMB INGRESSOS SENSE 
JUSTIFICAR): 8,75 EUROS.
Els afiliats i afiliades jubilats continuen en el pro-
cés de transvasament iniciat el 2015, de les anti-
gues quotes reduïdes E i R, en el qual s’incrementa 
la quota amb un suplement anual progressiu d’1 €/
mes cada any per tal d’adequar-la a les prestacions 
percebudes. En el cas de presentar justificant de 
prestacions inferiors al 135% de l’SMI es mantin-
dria la quota especial.

La quota d’afiliació cobreix una pòlissa 
col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas de 
mort per qualsevol tipus d’accident a l’afiliat o 
afiliada amb una antiguitat mínima d’un any i que 
està al corrent de pagament, excepte per a la situa-
ció de quota zero.

Per accedir a qualsevol quota inferior a la gene-
ral ordinària, cal presentar la documentació que 
acrediti la situació laboral de l’afiliat o afiliada i 
el certificat de retribucions o prestacions (full de 
salari, certificat de prestació per atur  o pensió), i es 
farà efectiva a partir d’aquesta comunicació.

La quota sindical es considera despesa deduïble 
a l’efecte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques. Per justificar-la, cal conservar els 
rebuts pagats o els fulls de nòmina. També se’n 
pot extreure un certificat des de l’espai reservat als 
afiliats i afiliades del web de CCOO de Catalunya: 
www.ccoo.cat 

SMI: salari mínim interprofessional per al 2015: 
9.080,60 €/any.

RMI: renda mínima d’inserció per al 2015 a 
Catalunya: 426 €/mes. �
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Lliurament dels Premis  
de Poesia de Tardor

“Y si algo está acabando / (un sobresalto, una esca-
lada, una sentencia) / es porque lo que empieza está 
al llegar.” Són uns versos del poema guanyador de la 
XVI edició de Poesia de Tardor, memorial José 
López, que ha organitzat, com cada any, la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya. Es tracta 
de “Cambalache”, de la poetessa asturiana Yose Álvarez-
Mesa.

Como el ave fénix resurgiremos / de nuestras pave-
sas y cenizas, / el viejo otoño marchará sin prisa, / y se 
cierra el ciclo, morimos, nacemos. Versos del 2n premi, 
l’obra “Otoño”, de Emilia Pineda.

… ante el acoso del pillaje y la carencia, / rota ya 
mi antigua indiferencia, / me atrevo a preguntar a mi 
inconsciente, / ¿me dejarán que vuelva al silencio y las 
escarchas / de aquellas cosas sencillas de mi infancia? 
Versos del 3r premi, “Memoria Histórica”, de Nicanor 
López Ruano.

No deixa de ser curiosa aquesta coincidència d’idees 
entre poetes: allò que és vell, i trist, s’acaba i alguna 
cosa nova, més esperançadora, està a punt de néixer. De 
manera que la poesia, que hi ha qui pensa que es mou 
en els núvols de la irrealitat, capta, millor que ningú, 
l’esperit del temps. Tant de bo l’encertin.

L’ accèssit a la millor poesia presentada per una 
persona afiliada a CCOO va ser  per a Joan Verdaguer 
Andrés, amb l’obra “Comiat”.

L’acte d’entrega dels premis va tenir lloc el dilluns 
30 de novembre de 2015, als locals de CCOO de Via 
Laietana, de Barcelona. Va ser presentat per Estrella 

Pineda. Hi van intervenir: Llum Ventura, consellera 
de Gent Gran del districte de Ciutat Vella; Montserrat 
Delgado, responsable de la Secretaria de Formació sin-
dical, Cultura i Estudis de CCOO; i Ana Martínez López, 
responsable de la Secretaría de la Mujer de la Federación 
estatal de Pensionistas i Personas Jubiladas. 

Els moments més emotius de l’acte, a banda de 
l’entrega dels premis als guanyadors, es van produir en 
les actuacions de Jaume Calatayud i Vicenç Monera. 
La primera, va consistir en la recitació d’un recull de 
poemes en record del dia mundial contra la violència 
de gènere.

El segon, en la composició poètico-musical “Memòria 
viva”, un recorregut per la vida, les cançons i els poemes 
d’Ovidi Montllor, de la mort del qual es compleixen 
vint anys. Ovidi Montllor, nascut a Alcoi i barceloní 
d’adopció, va ser un dels cantautors més rellevants de la 
Nova Cançó  catalana. 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 a les fàbriques d’Alcoi, les seves cançons 
parlen de l’explotació, de lluita social, de vida i d’amor. 
La seva cançó “La samarreta” es va convertir en un sím-
bol de resistència durant la dictadura. Ovidi Montllor no 
només representa el compromís amb el seu poble, la seva 
cultura i la seva llengua, també representa el compromís 
amb la classe treballadora i els drets socials i laborals. 
Un personatge prou destacat, doncs, per figurar al costat 
d’altres figures de la poesia que en anys anteriors han 
estat homenatjats en actes com aquest, com ara Miguel 
Hernández, Martí i Pol, Celaya, Montserrat Roig i M. 
Mercé  Marçal. La composició “Memòria viva” va ser 
un homenatge digníssim, emotiu, encertat i rigorós. Per 
un moment, va fer la impressió que en la sala s’hauria 
de complir allò que el mateix Ovidi deia en les seves 
cançons:  “No me’n vaig, sóc qui torna” o “Em creureu 
mort. Jo no hauré mort. Faré vacances!”.

Va tancar l’acte Miquel Lluch, secretari general de la 
Federació de Pensionistes i Jubilats.

L’acte va satisfer totes les expectatives. I més! 
Enhorabona a la Federació de Pensionistes i Jubilats 

de CCOO de Catalunya. �
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Es posible que algo esté acabando

(una etapa,
una actitud,
un horizonte).

Los adjetivos vuelcan sus insignificantes al salir de mis dedos 
y hasta algunos se esfuman
con un simple chasquido de índice y pulgar.

Noto que ya no lloran de impotencia los rios de mis versos,
que se mecen los hilos colgantes del cometa
sobre serenos cauces con peces transparentes.

Es posible que el cambio sea próximo,
que se apaguen las luces y se enciendan los sueños
y encuentre otra manera de avanzar.

Y si algo está acabando

(un sobresalto,
una escalada,
una sentencia)

es porque lo que empieza está al llegar.

***
Las antorchas abren fuego en otros puntos del camino
y el destino se asoma a sus rendijas.

Aquí llega el furioso oleaje de lo inacabado;
Se agolpa en la puerta de los últimos latidos que quedan sin aiento.

Y observo,
observo sin prisa colgada de mis párpados,
observo y me despliego en una página que no tiene dobleces.

El andamiaje de todos los proyectos se está tambaleando
y voy poniendo asalvo las cosas importantes.

(Antes de que las antorchas miren hacia otro lado).

***
Me faltan los miércoles de estrofas heptasílabas.
Ahora las semanas han quedado algo huecas
en su núcleo dormido.

Corren por sus carcasas vacías los pálpitos del viento,
los estirados vértices de las tardes de otoño,
los verbos silenciosos.

Y ahora que ya no tengo sus puntos suspensivos
siento cada latido subir las escaleras hasta el altar sagrado,
mezclarse con los tóxicos del día que termina,
esperar siete noches para volver a ser…

… un miércoles que fluye entre las piedras
para salir indemne de todos los exilios.

***
Me descubro mascando lo prohibido.

Me cuento estos secretos que tenia guardados en los pliegues
del fondo del cajón.

En mi mente pronuncio las palabras ocultas.
Las rozo con la lengua para notar si escuecen,
y siento que su letargo cesa,
y se mi jamás en un tal vez.

Crece,
crece sin detenerse la efervescencia de los significados,
elevando el nivel de glucosa en los renglones
hasta estallar en rutilante pirotecnia.

Salen a flote en un torrente imparable de conceptos
los miedos que ya no atacan,
los muertos que ya no duelen.

Y todo cuanto espero se detiene en mi puerta.

1r premi
CAMBALACHE

(Infinitesimal)
Yose Álvarez Mesa
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Dulce otoño aparece lentamente.
De puntillas suave sin hacer ruido.
La canícula quedó en el olvido.
El sol más perezoso, asoma indolente.

Los dorados rastrojos, las mieses recogidas.
Las tierras, ya descansan en barbecho.
Las aves marchan, recogen sus pertrechos.
Viajando de vuelta a tierras de acogida.

La cigarra ya pagó por su pereza.
Las hormigas repletaron sus graneros.
Primeras nubes pintan de gris el cielo.
Caen suavemente las hojas con tristeza.

Maduran castañas y dorados membrillos.
Es tiempo de vendimia y de lagares.
Despidiendo el verano cantan los grillos.
El seco lecho crepita en los hogares.

El lirón se prepara a invernar.
Florecen las dalias y los crisantemos.
La lechuza se acurruca en el pajar.
La oveja viste su abrigo de invierno.

Retumba la berrea en la espesura.
La aceituna camino del molino.
El mosto en reposo va cambiando el vino.
Recogida la miel cosecha de dulzura.

La fresca tierra de hojas alfombrada.
Surgen las setas pintadas de colores.
Sustituyendo el manto de las flores
Por casitas de duendes y de hada.

Tapiz multicolor en rojos pajizos y tostados.
Vientecillo húmedo que gira las veletas.
Los estanques cubiertos de hojas muertas
Suelos de paseos, jardines u arbolados.

Frutos del granado, cosecha de otoño.
Tallados rubíes guardado tesoro.
Los espesos bosques teñidos de oro.
Batatas y nueces, el rojo madroño.

Las primeras nieves blanquean las alturas.
Las altas cumbres con blanco sombrero.

Más frías las aguas de los arroyuelos.
Las puestas de sol, rosada pintura.

Van surgiendo nubes, cual blancos pompones.
Mantillas de encaje que adornan el cielo.
Cual dulces de azúcar, suaves algodones.
Que el viento deshace como los anhelos.

Bajan el ganado, a templados valles
y duermen al cobijo de sus rediles.
Descansan pastores, dormitan los perros.
Hogueras y flautas, cantos pastoriles.

Suelos tapizados de crujiente alfombra.
Estera de hojas que mullen el suelo.
En el sotobosque, lentiscos, majuelos.
Entre los arándanos cantando la alondra.

El mar ya no besa sus pardas arenas,
Se le nota inquieto, rebelde, bravío,
Anuncia tifones, tormentas, galernas.
Rompe en los escollos, furioso, en desafío.

La luna incansable sigue en su tarea.
Con hilos de plata, cuerdas invisibles.
Como a marionetas mueve las mareas.
También en otoño ¡ es imprescindible!

Entre acebos y muérdagos juega la brisa.
Huele a tierra húmeda el bosque está en calma.
Estación suave, que llegó sin prisa.
Paisajes serenos, que alimentan almas.

Suben por los troncos, corren las ardillas.
¡Tienen mucha prisa, se acerca el invierno ¡
Guardan en troncos huecos, piñones, semillas.
Serán sus despensas en su largo sueño.

Tristes y románticos lloran los cipreses.
Melancólicos erectos hacia el cielo.
Tras las blancas tapias encaladas.
Acompañantes fieles de aquellos que se fueron.
 
Tiempo de rosarios y de novenas.
Velas y oraciones a los ausentes.
Recuerdos, lágrimas, añoranzas, penas.
Flores a los que en la memoria están presentes.

2n premi
OTOÑO

Emila Pineda
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Antes, mucho antes,
cuando el mundo caminaba más despacio
y a los misteriosos balcones de la noche
se asomaban (curiosas) las estrellas.

Cuando el silencio forzado
por el dolor y el recuerdo de la ausencia
ocupaba los lugares más humildes;
yo, niño todavía, pero yuntero,
ya contemplaba (indiferente) a este país
desde el surco abierto por la reja de mi arado.

Indiferente, si, porque todo estaba allí
Y es normal;
normal las amargas lágrimas de mi madre
sobre mi rostro, tierno todavía;
normal la dura y silenciosa mirada de mi padre
mientras de sus labios, resecos por la oración,
huía una plegaria camafluda.

Si, todo era normal y sencillo;
sencillo mi sueño adolescente
forjado sobre el miedo y la carencia;
sencillos los blancos féretros de los niños
que abandonaban la senda tan temprano;
sencillo y natural el llanto de las madres;
sencillo el de los padres, tan callados…

Si, todo estaba allí, natural y sencillo
a mis ojos limpios todavía;
los titubeantes trinos de los pájaros asustados;
los sueños rotos, escondidos
entre las rojas amapolas de los tímidos trigales;
el silencio de los cuerpos cansados y sin rumbo;
los labios sellados por la escarcha…

Y ahora, después de una mirada sin balcones,
y subido a lo más alto de mi último sueño,
vuelvo a observar a este, mi amado país,
y ante el acoso del pillaje y la carencia,
rota ya mi antigua indiferencia,
me atrevo a preguntar a mi inconsciente,
¿me dejarán que vuelva al silencio y las escarchas
de aquellas cosas sencillas de mi infancia?

3r premi
MEMORIA HISTÓRICA

Nicanor López Ruano

Otoño de mesa de camilla.
De lectura, de amigos especiales.
Tardes de tertulia, de cosas sencillas.
Primeras gotas de lluvia en los cristales…

Crujen las hojas bajo mis pisadas,
el bosque en silencio y el viento en calma,
un trozo de azul busca mi mirada,
y al rayo de sol que dora las ramas.

Como el ave fénix resurgiremos 
de nuestras pavesas y cenizas,
El viejo otoño marchara sin prisa,
Y se cierra el ciclo, morimos, nacemos.

Yo Aguardo en tranquila espera,
que la madre tierra se despierte ufana,
Y traiga de la mano una joven, lozana ,
! la bella y exultante primavera !
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Per si un dia me’n vaig abans que tu

Si per un cas qualsevol
Jo me’n anés abans que tu,
Et demano sisplau
Que no ploris la meva absència.

Si més no, alegrat per tot allò
que hem conviscut i gaudir junts.

No em cerquis gaire
allà on descansen els morts,
tu saps, que seguiré voleiant per l’aire
i només podràs trobar-me
en totes aquelles petites coses
que sense abans d’haver-te conegut
elles no haurien mai existit,
si no hi hagués hagut
cap mirall on contemplar-te.

Sempre serè a prop teu,
en totes aquelles coses
que junts van crear,
amb els nostres fills
i amb la suor del dur treball.

Tampoc puc oblidar-me,
com si no, del gran plaer
de llàgrimes besades
en els bons i difícils moments.

També voldria recordar-te,
per què no dir-ho?
que reconeguem els postres fracassos,
les postres errades
i els pecats que concebíem,
doncs seran testimoni de tot 
el que junts hem viscut
i que hem creat estimant-nos cada dia.

Com no recordar, els dolçols camins
que junts hem recorregut,
paratges on ens hem equivocat
i de coses bones que hem construït.

Estimada! ... no quedis atrapada
dins els objectes del voltant,
perquè allà on miris
una part de mi seguirà voleiant.

No ploris, sisplau, la meva pèrdua,
perquè trobaràs a mancar 
la meva veu, les carícies,
l’escalfor del meu cos,
com jo hi trobarè a mancar
l’aroma de la teva olor
i del teu cos ple de fervor.

Saps, que sempre hi serè present
al teu costat,
però viu amb alegria,
plena d’il•lusió al teu voltant
que des de la immensitat de l’aire
jo t’acaronaré en tot instant.

Ajuda’m ! ... T’ho demano
una vegada més,
a sentir-me a prop dels postres fills
com d’aquests néts que encara no tenim
i qui sap si vindran després.

I dins aquest món
que ara has de viure amb esperança,
segueix deixant l’emprenta
que cada dia m’ho demostraves
amb el teu fort i bon coratge.
I quan tot retorni, de nou a la calma,
escolta el meu silenci dins teu ;
doncs jo et seguiré esperant,
totalment impacient,
per tornar de nou a abraçar-te 
i acaronar de nou la teva pell,
eternament… quant junts
seguim lentament navegant
dins l’aire que coneixem,
aquell que només es troba
entre la nostra terra i el cel.

Accèssit
COMIAT

Joan Verdaguer Andrés
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Ante las informaciones que de las que se han 
hecho eco en los medios de comunicación sobre 
las conclusiones del Informe de Pensiones 

(Pensions at a glace) que periódicamente publica 
la OCDE y en la que se incluye una referencia a la 
edad media de jubilación en España, la Secretaría 
Confederal de Protección Social y Políticas Públicas 
de CCOO quiere hacer algunas puntualizaciones que 
resultan relevantes a este respecto.

Resulta especialmente significativo el hecho de 
que en 2014 la edad media de acceso a la jubilación 
en España superó los 64 años (63,88 años en el 
caso de los hombres y 64,61 años en el de las muje-
res), según las estadísticas del propio Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Unas cifras que quedan 
lejos de las publicadas por la OCDE, que establecía 
esta referencia en 62,2 años en el caso de los hom-
bres y 63,1 en el de las mujeres.

España continúa presentando una de las edades 
medias de jubilación más elevadas del contexto 
europeo. Del mismo modo, quienes acceden a estas 
figuras de jubilación acreditan carreras de cotiza-
ción muy importantes (siempre iguales o superiores 
a los 30, 33 y hasta 35 años, según la modalidad de 
jubilación), y asumen una reducción en la cuantía de 
su pensión por tal adelanto (que oscila entre el 6% y 
el 8% por cada año de anticipo), o bien han desem-
peñado su trabajo en tareas especialmente penosas 
tóxicas o peligrosas (como los mineros, trabajadores 
del mar, bomberos, etc.) que justifican sobradamen-
te su retiro anticipado.

Para CCOO, en todo caso, han sido los recortes 
producidos a partir de la reforma laboral de 2012 
en el subsidio de desempleo de mayores de 55 años 
(que conlleva cotización a los efectos de jubilación) 
los que están empujando a un número creciente 
de parados de larga duración a una situación que 

cabría ser descrita como de jubilación anticipada 
“forzosa”. 

Desde que se aprobaron los recortes en esta 
prestación por desempleo (entre otras, la toma en 
consideración de las rentas familiares y la extinción 
obligatoria del subsidio en la primera fecha posible 
de jubilación), en el primer año de aplicación de 
estos recortes el número de personas que han podi-
do acceder a este subsidio se ha reducido casi a la 
mitad, según datos del propio Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). En concreto, en 2013 y 2014 
el número medio de nuevas altas en este subsidio ha 
rondado los 63.000 anuales, un 47% menos que las 
cerca de 120.000 nuevas altas que se venían produ-
ciendo con carácter habitual los años precedentes 
antes de los recortes.

La situación a la que se ven abocados estos des-
empleados de larga duración de edad avanzada es 
la de tener que recurrir a la jubilación anticipada 
en la primera fecha posible para hacerlo. No es, por 
tanto, extraño el dato que ofrece la propia Seguridad 
Social, que indica que en el último año las jubilacio-
nes anticipadas a partir de la primera edad posible 
de jubilación (61 años) han crecido un 12%, mien-
tras que se reducen o muestran menores crecimien-
tos de esta edad en adelante.

En este sentido, CCOO hace un llamamiento 
tanto al Gobierno como a los organismos internacio-
nales para que abran una reflexión sobre la necesi-
dad de reponer, y aún aumentar, la protección social 
de desempleo de los parados de larga duración, no 
sólo por la necesidad de garantizar una protección 
adecuada para estos trabajadores y trabajadoras, 
sino también por el efecto que la actual despro-
tección que sufren tiene tanto en sus respectivas 
pensiones como sobre el conjunto de los sistemas de 
Seguridad Social. j

Sindicat
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España continúa presentando una de las edades medias de jubilación más elevadas del contexto europeo

CCOO señala que, en contra de los datos  
publicados por la OCDE, la edad media de  
jubilación en España supera los 64 años

CCOO denuncia que, en todo caso, son los recortes en el subsidio de desempleo de mayores de 
55 años los que están “empujando” al adelanto de la edad de jubilación de los parados de larga 
duración.
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L a dona segueix essent discriminada tant en 
l’àmbit laboral com en el de la Seguretat Social. 
Els seus salaris són inferiors als dels homes en 

un 18 %. Per assolir un salari equivalent, les dones 
haurien de treballar 67 dies més a l’any. I com que no 
és així, representa que treballen “gratis” els dos darrers 
mesos de l’any.

La precarietat laboral, agreujada per la reforma 
laboral i la crisi econòmica i financera, ha incrementat 
la desigualtat. Ho reflecteix l’estructura salarial: 3 de 
cada 10 treballadores cobren menys de 973 € bruts al 
mes, mentre que la proporció entre els homes és d’1 de 
cada 10.

La dona també és la més afectada per la contracta-
ció a temps  parcial, la qual cosa no solament afecta el 
salari, sinó també la cotització, i per tant, l’expectativa 
de dret a les prestacions de la Seguretat Social. En el 
tercer trimestre d’enguany, a Catalunya observem que 
del total de la contractació el 47 % ha recaigut en la 
dona i, d’aquest, el 74 % és contractació a temps par-
cial.  

El nostre sindicat, CCOO, reivindica més ocupació 
i de qualitat per a combatre aquesta situació, així com 
incloure en la negociació col·lectiva “clàusules d’acció 
positiva per a la promoció de les dones a les empreses”.

La discriminació, però, no solament es reflecteix en 
la contractació i en el salari, sinó –com hem apuntat– 
també en les prestacions de la Seguretat Social causa-
des després d’haver cotitzat per feines a temps parcial. 
I, en aquest sentit, cal exigir a l’Estat que abandoni 
el comportament mercantilista i mesquí i apliqui les 
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió europea 
(TJUE) i del Tribunal Constitucional (TC) en tot el seu 
abast en aquesta matèria. 

Vejam el perquè d’aquesta afirmació.
L’any 2012, el TJUE dictà una sentència molt 

important relativa als efectes discriminatoris dels con-
tractes a temps parcial en matèria de prestacions a la 
Seguretat Social.

La qüestió fou promoguda per un jutge del Jutjat 
Social de Barcelona, que es veia abocat a desestimar 
una demanda sobre jubilació si aplicava la normativa 

espanyola. La pensió de jubilació s’havia denegat per 
manca de cotització suficient a una dona treballadora 
a temps parcial durant més de quinze anys. El jutge 
hi veia violació de drets, i per aquesta raó demanà al 
TJUE que es pronunciés sobre la validesa de la norma 
espanyola que havia d’aplicar.

En aquest sentit, entre d’altres arguments, el jutge 
plantejava l’existència d’una infracció del principi 
d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i 
dones en la modalitat d’ocupació i seguretat social 
després d’haver treballat a temps parcial. Es plantejava 
si existia discriminació per raó de sexe, directa o indi-
recta, si resultava ser cert que el treball a temps parcial 
tenia conseqüències menys favorables que el treball a 
temps complet.

I s’ho plantejava partint de la normativa espanyola 
sobre pensions de la Seguretat Social. Segons aquesta, 
la pensió de jubilació que correspon per contractes a 
temps parcial es regeix pel mateix principi que la que 
pertoca per contractes a temps complet. És a dir, cal 
acreditar temps real de cotització de tal forma que les 
hores treballades a temps parcial s’han de concretar en 
dies efectivament cotitzats. Això vol dir que a la treba-
lladora a temps parcial li cal més temps per acreditar 
el dret que si treballa a temps complet.

És per això que l’INSS havia denegat la pensió de 
jubilació per manca del temps mínim de 15 anys cotit-

La discriminació de la dona també  
en seguretat social: la part més fosca 

del treball a temps parcial

Juli Rius
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zats. Al jutge li semblà que se li exigia un temps de 
cotització desproporcionat, ressaltant, a més, que la 
majoria de treballadors a temps parcial són dones, 
com a mínim, el 80 %.

El TJUE respongué als plantejaments del magis-
trat reconeixent l’existència de discriminació atès 
que la norma espanyola d’aplicació perjudicava de 
fet un major nombre de dones que d’homes en exigir 
un temps de cotització proporcionalment superior 
per accedir a la jubilació.

En base a aquesta sentència, el jutge de Barcelona 
pogué estimar la demanda reconeixent a la deman-
dant el dret a la pensió de jubilació.

Després d’aquella sentència, el 14 de març de 
2013, el TC també es pronuncià sobre els períodes de 
cotització exigibles en cas de treball a temps parcial i 
l’efecte discriminatori produït.

El TC reconeix l’impacte d’aquesta realitat sobre 
les treballadores a temps parcial, manifestant que a 
l’any 2002 l’Instituto Nacional de Estadística (INE) 
informava que el contracte a temps parcial es repar-
tia entre 190.000 homes i 879.000 dones: l’afectació 
en la dona era del 82,2 %. En el primer trimestre de 
l’any 2012 aquesta afectació se situava en un 78 %.

El TC també fa esment de la sentència del TJUE. 
Decideix que la norma espanyola s’oposa a la direc-
tiva europea a causa de la desproporcionalitat en 
el temps de cotització exigit, i que s’oposa també a 
l’article 14è de la CE. Tot i reconèixer que la norma-
tiva espanyola ha millorat en relació a les regles de 
determinació del temps cotitzat, entén el tribunal 
que no arriba a assumir la correcció suficient per tal 
d’evitar la diferència de tracte entre treballadors a 
temps parcial i a temps complet.

En definitiva, el TC diu que la norma espanyola 
aplicable és causa de diferència de tracte lesiva del 
dret a la igualtat i discrimina per raó de sexe, i que 

també vulnera l’article 14è de la CE. Per això declara 
nul·la i inconstitucional la norma citada de la Llei 
General de la Segureta Social.

Aquestes sentències obligaren al Govern de l’Estat 
a promoure un canvi de normativa en relació a 
aquesta situació.

Aquest canvi es reflectí en el “Capítulo II del Real 
Decreto Ley 11/2013, de 2 de Agosto, para la pro-
tección de los trabajadores a tiempo parcial y otras 
medidas urgentes en el orden económico y social”. 
Aquesta normativa, vigent, recull noves regles per 
determinar l’acreditació de la cotització procedent de 
feines realitzades a temps parcial. En resum consis-
teix en el següent:
1.- Es parteix dels períodes de temps en els quals 
el/la treballador/a ha treballat a  temps parcial per 
determinar els dies efectius, reals. A aquest nombre 
de dies hi sumarem, si s’escau, els dies que hagi tre-
ballat a temps complet. I la suma d’ambdós serà el 
total de dies de cotització.
Això ens proporcionarà dues dades: temps de per-
manència en alta en la Seguretat Social (dies natu-
rals) i total de dies efectivament cotitzats.
2.- El pas següent consisteix a calcular el que la llei 
anomena “coeficient global de parcialitat”. Aquest 
coeficient ens determina el nivell d’influència del 
treball a temps parcial en el conjunt de la vida labo-
ral; en quin percentatge l’ha reduïda. I aquest mateix 
percentatge ens mena a precisar la cotització neces-
sària per acreditar el dret a les pensions en el supòsit 
de treball a temps parcial. 

Per exemple, en general, la cotització mínima 
exigible per a la jubilació són 5.475 dies. Per a la tre-
balladora a temps parcial aquest temps es reduirà en 
funció del coeficient global de parcialitat. Suposant 
que el coeficient fos del 75 per 100, la cotització 
mínima seria del 75 per 100 de 5.475 dies, o sigui 
4.106 dies.

No es pot negar que la normativa actual representa 
un progrés important respecte de les normes prece-
dents, i que s’apropa més al principi de proporciona-
litat. Cal, però, seguir denunciant la manca de cober-
tura de tots els supòsits possibles, i mentre hi hagi 
una sola persona discriminada no es pot dir que s’ha 
assolit el principi d’igualtat i no discriminació, perquè 
aquest no és un tema quantitatiu sinó qualitatiu.

Es tracta, doncs, de desterrar tots els supò-
sits de discriminació no objectiva per tal d’assolir 
l’objectiu de la igualtat. Objectiu que no és altre que 
l’equivalència “dia treballat dia cotitzat”, indepen-
dentment de la jornada laboral. j
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Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015.

Classe de pensió Titulars

Amb cònjuge
a càrrec

Sense cònjuge: Unitat
econòmica
unipersonal

Amb cònjuge
no a càrrec

Jubilació Euros any Euros mes Euros any Euros  mes Euros any Euros mes

Amb seixanta-cinc anys 10.988’60 784’90 8.905’40 636’10 8.449’00 603’50

Menor de seixanta-cinc anys 10.299’80 735’70 8.330’00 595’00 7.872’20 562’30

Incapacitat permanent

Gran invalidesa 16.483’60 1.177’40 13.358’80 954’20 12.674’20 905’30 

Absoluta o Total amb 65 anys d’edat 10.988’60 784’90 8.905’40 636’10 8.449’00 603’50 

Total: amb edat entre seixanta i 
seixanta-quatre anys 10.299’80 735’70 8.330’00 595’00 7.872’20 562’30 

Total: Derivada de malaltia comuna 
menor de seixanta anys

5.538’40 395’60 5.538’40 395’60 5.045’04 360’36 

Parcial del règim d’accidents de tre-
ball: Amb 65 anys

10.988’60 784’90 8.905’40 636’10 8.449’00 603’50 

Viduïtat Euros/any Euros/mes

Amb càrregues familiars 10.299’80 735’70 

Amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 
100

8.905’40 636’10 

Amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys  8.330’00 595’00 

Amb menys de seixanta anys 6.742’40 481’60 

Orfandat      Euros/any       Euros / mes

Per beneficiari 2.720’20 194’30 

Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat en grau 
igual o superior al 65 per 100 5.353’60 382’40 

Orfandat Absoluta: El mínim s’incrementés en 6.742’40 € / any distribuïts, si escau, entre els beneficiaris

Quantia de les pensions mínimes  
per a l’any 2016 i altres indicadors 
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En favor de familiars     Euros/any   Euros/mes

Per beneficiari 2.720’20 194’30

Si no hi ha vidu ni orfes pensionistes: 

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys. 6.575’80 469’70

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys 6.195’00 442’50

Varis beneficiaris: El mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar               4.022’20 
euros/any entre el nombre de beneficiaris

SOVI 5.698’00    407’00

PNC 5.150’60    367’90

Pensió màxima 35.941’92 2.567’28

Increment general de las pensiones
La revalorització de les pensions de la Seguretat 
Social, inclòs el Límit Màxim de percepcions de 
Pensions Públiques, serà de l’ 0’25 %

En tots els casos prenent com a referència la 
quantia legalment establerta a 31 desembre 2015

Complements per mínims de les pensions contribu-
tives.
Els complements per mínims no tenen caràcter 
consolidable i són absorbibles amb qualsevol incre-
ment futur que puguin experimentar les percepcions 
de l’interessat, ja sigui en concepte d’increments o 
per reconeixement de noves prestacions de caràc-
ter periòdic que donin lloc a la concurrència de 
pensions. En aquest supòsit, l’absorció del comple-
ment per mínim tindrà efectes des del dia 1 del mes 
següent a la data de la resolució de reconeixement de 
la nova pensió.
Es considera que hi ha cònjuge a càrrec del 
titular d’una pensió, a l’efecte del reconeixement de 
les quanties mínimes, quan aquell estigui convivint 
amb el pensionista i depengui econòmicament d’ell. 
Es considera que el pensionista constitueix 
una unitat econòmica unipersonal, quan, acre-
ditant dret a complement per mínims en atenció als 
seus ingressos i no té cònjuge.
Es considera que existeix cònjuge no a càrrec 
del titular d’una pensió, als efectes del reconeixe-
ment de les quanties mínimes, quan aquell estigui 
convivint amb el pensionista i no depengui econò-
micament d’ell.

Els complements per mínims seran incompati-
bles amb la percepció pel pensionista de rendiments 
del treball, del capital o d’activitats econòmiques 
i guanys patrimonials, d’acord amb el concepte 
establert per a aquestes rendes en l’Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques, quan aquestes ren-
des excedeixin 7.116’18 euros a l’any.

En els casos que el pensionista tingui cònjuge a 
càrrec, tenen dret a rebre els complements neces-
saris per arribar a la quantia mínima, quan sumats 
els seus ingressos i els del seu cònjuge no excedeixin 
8.301’10 euros / any.

Els perceptors de complements per cònjuge a 
càrrec estaran obligats a declarar, dins del mes 
següent al moment en què es produeixi, qualsevol 
variació del seu estat civil que afecte aquesta situa-
ció, així com qualsevol canvi en la situació de depen-
dència econòmica del seu cònjuge.

Pel que fa a les pensions causades a partir d’1 
de gener de 2013, per tenir dret al complement 
per assolir la quantia mínima de les pensions, 

caldrà residir en territori espanyol. 
L’import dels complements en cap cas podrà 

superar la quantia establerta en cada exercici per les 
pensions de jubilació i invalidesa en la modalitat no 
contributiva.

El Article 13 punt 2 dels Pressupostos 
Generals de l’Estat recull l’aportació de l’Estat 
al sistema de Seguretat Social per a l’any 2015 de 
7.409.936’20 milers € per a atendre a la financia-
cion dels complements a mínims.

Subsidis econòmics 
Llei integració social 
de minusvàlids 
(LISMI)

Euros/any Euros/mes

Subsidi de mobilitat 
i compensació per 
despeses de trans-
port

759’60 63’30



Assesorament informa

gener 2016 15

Altres indicadors

Indicador públic de renda d’efectes múltiples 

(IPREM)

Els pressupostos generals de l’Estat per a 2016, A la Disposició 
addicional- Octogesima quarta Determinació de l’indicador 
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2015.

17’75€ dia  /  532’51€ mes  /  6.390’13€ any

La quantia anual de l’IPREM serà de 7.455,14 euros quan les 
corresponents normes es refereixin al salari mínim interpro-
fessional en còmput anual, llevat que expressament exclo-
guin les pagues extraordinàries, en aquest cas, la quantia 
serà de 6.390,13 euros.

NOTA: quantia congelada des de l’any 2010, representa una 
retallada silenciós del conjunt de les polítiques socials.

Indicador de renda de suficiència de Catalunya: 

En els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2015, a la Disposició Addicional cuadragesima sexta, 
diu:

Indicador de renda de suficiència

1. Per a l’exercici del 2015, l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya, establert per l’article 15.2 de la Llei 13/2006, 
del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

3. S’autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percentatge, 
l’incrementar addicional de l’indicador de renda de suficièn-
cia de Catalunya (IRSC), en el cas que l’Administració gene-
ral de l’Estat modifiqui l’indicador público de renda d’Efectes 
múltiples (IPREM) acordat per al 2015.

Nota: Quan es realitzen els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2016, és previsible que l’IRSC no 
tingui increment ja que l’IPREM a nivell estatal tampoc ho ha 
tingut per a l’any 2016.

NOTA: Aquests referents econòmics, IPREM a nivell estatal 
i IRSC en la nostra Comunitat, són els utilitzats per aplicar 
les polítiques socials i no han tingut increment des de l’any 
2010, amb el consegüent perjudici als ciutadans i el deterio-
rament del nostre sistema de protecció social.

Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa 
el salari mínim interprofessional per a 2016.

21’84€ dia  /  655’20€ mes  /  9.172’80€ any  amb pagues 
extres 

NOTA: –  Quantia distant del 60% del salari mitjà, tal com 
recomana la Carta Social Europea.

           –  El SMI aquesta devaluant des de l’any 2010 ja que la 
seva quantia no s’ha actualitzat incorporant tot l’IPC 
d’aquests anys. 

Prestació per lloguer dels perceptors de pensions 
no contyributives (PNC)
Per a l’any 2016, en l’article 45 punt 2 de Presupostos 
Generals del Estat s’estableix un complement de 
pensió, fixat en 525 euros anyals, per al pensio-
nista que acrediti fefaentment que no tingui habi-
tatge en propietat i tenir, com a residència habitual, 
un habitatge llogat al pensionista i el propietari 
no tingui amb ell relació de parentiu fins a tercer 
grau, ni sigui cònjuge o persona amb la que cons-
titueixi una unió estable i convisqui amb anàloga 
relació d’afectivitat a la conjugal. En el cas d’unitats 
familiars en què convisquin diversos perceptors de 
pensions no contributives, només podrà percebre el 
complement el titular del contracte de lloguer o, si 
són diversos, el primer d’ells. La quantia és igual 
que el any 2012. �

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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La revalorització de les pensions

La revalorització de les pensions en un 0,25% no 
compensa la pujada dels preus dels béns de primera 
necessitat ni restaura la pèrdua acumulada del poder 

adquisitiu dels darrers anys
 A Catalunya la situació és més greu ja que l’IPC és més 

inflacionari que el del conjunt de l’estat.
Tal com preveia la Llei dels Pressupostos Generals de 

l’Estat per al 2016, la revalorització general de les pensions 
de Seguretat Social ha quedat establerta en un 0,25%. 

D’acord amb el RD 1170/2015, de 29 de desem-
bre, sobre revalorització de les pensions del sistema de 
Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per 
a l’exercici 2016, aquesta actualització del 0,25% és apli-
cable tant al límit màxim com a les quanties mínimes de 
les pensions contributives, de les no contributives, de les 
pensions residuals del SOVI i de les assignacions a favor 
de fills amb discapacitat amb 18 anys o més. 

Respecte a la xifra de la revalorització, i tenint en comp-
te que l’IPC a Catalunya sol ser més inflacionari que el del 
conjunt de l’estat, cal lamentar que aquest 0,25% ni tan 
sols arribi a compensar l’increment dels preus del 2015 
d’aquells béns i serveis de primera necessitat (0,7%), que 
majorment són consumits pels i per les pensionistes. 

Si bé és cert que al llarg del 2015 l’IPC general a 
Catalunya (darrera dada disponible: variació interanual a 
novembre de 2015) s’ha mantingut invariable respecte de 
l’any anterior (0%), els preus dels productes de primera 
necessitat (alimentació, vestit i habitatge) en termes agre-
gats no ha seguit la mateixa evolució i han crescut un 0,7%. 
Els preus de l’alimentació i de les begudes no alcohòliques 
han crescut un 2%, els preus del vestit i el calçat han cres-

cut un 0,5%, essent compensats només parcialment per 
la caiguda conjuntural dels preus de l’habitatge (-1,8%) 
degut al menor preu de l’energia. 

Però la revalorització del 0,25% no només no corregeix 
la pèrdua del poder adquisitiu de 2015 per aquells articles 
de primera necessitat, sinó que queda lluny de restaurar la 
pèrdua acumulada del poder adquisitiu de la majoria de 
pensionistes des d’inicis de la recessió de 2007. 

Cal tenir en compte que la pèrdua de poder adquisitiu 
va accelerar-se especialment a partir de les polítiques 
d’ajust engegades al 2011 quan, fruit de les retallades en 
l’accés a serveis i a prestacions públiques, les persones 
van haver de destinar més part de la seva renda (també 
més reduïda) a pagar per serveis públics anteriorment 
disponibles. En aquest context, la congelació de la majoria 
de pensions durant el 2011 i 2012, i les successives revalo-
ritzacions en un escàs 0,25%, han provocat el debilitament 
accelerat de la renda disponible familiar.  

A títol orientatiu, des de l’inici de la recessió (2007), 
la pèrdua acumulada de poder adquisitiu per a la majoria 
dels beneficiaris de pensions ha estat del -3,4%, mentre 
que des de l’aplicació de les polítiques d’ajust pressuposta-
ri (2011) ha estat del -4,3%. (Tabla)

Per tant, contradient el discurs que fa el govern de 
l’Estat sobre la millora socioeconòmica i sobre la recu-
peració del poder adquisitiu causat per la estabilitat dels 
preus, aquestes dades confirmen la continuïtat dels efectes 
negatius de les polítiques d’ajust pressupostaris sobre la 
població en general i sobre els pensionistes en particular. �

Comunicació CONC

Evolució del poder adquisitiu de les pensions majoritàries durant la recessió, a Catalunya

Catalunya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Revalorització de les pensions contributives (1) 4,10 2,40 2,00 2,30 0,00 1,00 1,00 0,25 0,25

Evolució IPC a Catalunya (2) 4,20 2,50 0,70 2,50 3,00 3,60 0,30 -0,10 0,00

Pèrdua / Guany poder adquisitiu pensions a 
Catalunya

-0,10 -0,10 1,30 -0,20 -3,00 -2,60 0,70 0,35 0,25

Pèrdua acumulada poder adquisitiu des d’inici políti-
ca retallades 2011     

-4,30

Pèrdua acumulada del poder adquisitiu durant la 
recessió 2007

-3,40

(1) Font: CCOO a partir de dades de la Seguretat Social i INE
Al 2012 només es van incrementar les pensions mínimes (en un 1,90%) que són minoria, restant congelades la  majoria de les pensions.
Al 2013, la revalorització fou de l’1% per a pensions superiors als 1.000 €, i del 2% per a les inferiors. 
(2) Font: Idescat, variació interanual del mes de novembre
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�  Del 13 al 18 d’octubre, es van realitzar les activitats 
programades per a les  Convivències. Enguany al 
País Basc, amb visites a San Sebastián, Bilbao, San 
Juan de Luz i País Basc Francès.

�  El 19 de novembre sortida a Ivorra (Lleida). On 
vàrem visitar el santuari i l’església de Santa Maria, 
tot fent un recorregut per Ivorra. Vam celebrar la 
castanyada del 2015.

�  El 17 de desembre sortida a  Montbrió del Camp.
Vàrem fer una visita guiada al museu del vi, on es poden 
veure més de 2.500 peces vinculades al món del vi i tres 
“Lagares” amb una antiguitat de més de 160 anys.
El proper dia 4 de febrer a les 18,00 H es realitzará la 
Assemblea Anual de la UTOPIA, a  la sala 45,4 Planta 
de la seu de CCOO a Barcelona, Via Laietana 16.

Activitats de la Utopía

Activitats de la Utopía

Museu Gughenheim. Bilbao.

Montbrió del Camp. Museu del vi.

Programa d’ Excursions per a l’any 2016

Mes Dia Hora Lloc
Febrer 20-21   8 CARNAVAL 2016 Tossa de Mar
Març 17   8 Calçotada 2016 En Tarragona
Abril 21   8 Visita Al “GAUDI CENTRE DE REUS”
Maig 19   8 MUSEO TREN MINIATURA EN IGUALADA

Museu Tren miniatura d’Igualda.Gaudí Centre de Reus.

�    El proper dia 4 de febrer a les 18,00 h. es 
realitzará la Assemblea Anual de la 
UTOPIA, a  la sala 45, 4 planta de la seu 
de CCOO de Barcelona, Via Laietana 16.
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Consells de seguretat alimentària  
per a la gent gran

01.  Planifiqueu la compra: trieu envasos adaptats al consum 
queheu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l’aliment 
a casa i congeleu les porcions que no feu servi immediata-
ment.

02.  Seguiu la regla de les dues hores: Guardeu els aliments 
frescos a la nevera abans de dues hores d’haver-los com-
prat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de 
dues hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-
los.

03.  Comproveu que la nevera refreda correctament (5 ºC o 
menys).

04.  Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobre tot 
d’aquells que un cop oberts s’han de conservar a la nevera.

05.  Cuineu bé la carn i el pollastre sense que hi quedin parts 
crues. Qualleu bé les truites.

06.  Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones 
just abans de preparar-los. No els descongeleu a tempera-
tura ambient

07.  Reescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan 
s’ha de deixar refredar per poder-lo menjar.

08.   Eviteu menjar carn, peix i marisc crus o salses amb ou cru.
09.  Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats 

amb llet crua.
10.  Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon 

raig d’aigua de l’aixeta.

Recordeu seguir les quatre nor-
mes per manipular els aliments 
amb seguretat

Netejar
Renteu-vos les mans abans de 
començar a preparar el menjari cada 
cop que tossiu, esternudeu aneu al 
lavabo o toqueu les escombraries.

Cuinar
Cuineu bé els aliments perquè no hi 
quedin parts crues.

Separar
Separeu els aliments crus delsque ja 
estan cuinats.

Refredar
Prepareu els aliments poc abans de 
consumir-los. No els deixeu a tempe-
ratura ambient durant més de dues 
hores.
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El passat dijous 22 d’octubre, a l’Auditori del Museu de 
la Pell, en l’acte organitzat pel Sindicat de Jubilats i 
Pensionistes de CCOO a l’Anoia, en Ramon  Pla va expo-

sar les característiques del nostre sistema públic de pensions, 
les seves virtuts i les amenaces en les quals està immers.

És molt bon sistema, i el més solidari, generat pel traspàs 
de les cotitzacions salarials dels treballadors. A l’Estat espan-
yol li cal preservar-lo, ja que el gestiona i en dóna garantia.

Com en altres sistemes de l’Estat del benestar: sanitat, 
educació, serveis socials, dependència, se’l volen apropiar per 
privatitzar-lo i aconseguir grandíssims beneficis per a pocs.

La privatització està propulsada per la majoria de mitjans 
de comunicació i fundacions creades a l’efecte, que deuen ser-
vitud als seus propietaris.

Se n’està fent un ús partidista per qui dirigeix el Govern. 
Cosa que impedia el Pacte de Toledo, deixat a banda per dur 
a terme tots els incompliments que  justifiquen les retallades 
continuades i actuals de les pensions, així com dels altres ele-
ments de benestar social.

Per carregar-se les pensions públiques diuen: el sistema 
públic de pensions és deficitari, vivim massa anys i la natalitat 
és molt baixa. El sistema no és deficitari, sempre ha tingut 
superàvit i d’aquest encara li’n resten 39.520 M€;  l’atur, la 
reforma laboral amb baixos salaris i contractes temporals són 
l’autèntic problema. Els avenços de la humanitat, de tots, ens 
permeten viure més i millor, i això no és un problema: en el 
temps en què els majors de 65 anys hem allargat la nostra vida 
un 6,2%, la riquesa ha augmentat un 83,1%; on ha anat a parar? 
La maternitat està penalitzada en el nostre mercat laboral, 
sense ajuts a la infantesa no es pot arribar a la taxa de substitu-
ció de 2,2 fills per parella, només cal recordar que les primeres 
retallades foren a les escoles bressol!

Les claus per a preservar les pensions estan en el fet de 
revertir les millores de la productivitat cap a la ciutadania i en 
el fet d’aconseguir un sistema d’impostos just. A Espanya les 
multinacionals tributen el 6 % quan els correspon el 28 %. A 
Espanya la pressió fiscal és un 7% més baixa que la mitjana 
europea. Hi deu haver qui viu millor, però no són pas ni els 
treballadors ni els pensionistes!

L’abús legislatiu del PP ens imposa amb la llei 23/2013, de 
23 de desembre, el Factor de sostenibilitat i l’Index de revalo-
rització. El primer fa que un cop calculat l’import de la pensió 
a percebre es multipliqui per un número que en rebaixa la 
quantitat. El segon és l’aplicació del conegut increment del 
0,25 % a l’any, 1 € per cada 400 € de pensió. 

Aquesta llei és una imposició de la Troika al Govern del PP 
perquè Espanya evités el rescat. És un pas més per debilitat 
el Sistema Públic de Pensions i afavorir el sistema privat, que 
enriqueix els bancs i les entitats financeres i que la Troika 
(Comissió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari 
Internacional), vol afavorir. 

Per mantenir unes pensions dignes  ens cal, entre altres 
coses, que els partits polítics  deroguin la llei 23/13, de 23 de 
desembre. Es creïn llocs de treball fixos i ben remunerats. Per 
cada milió d’aturats s’han deixat de cotitzar 5.000 milions 
d’euros. Que s’incrementin les bases màximes de cotització. I 
cal fer aflorar l’economia submergida.

Tothom hauria de saber que en cap article de la Constitució 
consta que el Sistema Públic de Pensions s’ha de mantenir sols 
amb les cotitzacions socials.   

L’article 50 recull que hi ha d’haver un sistema públic, que 
las pensions han de ser suficients per a viure dignament i que 
periòdicament han de ser actualitzades.

Com també  convindria recordar que:
-  Les pensions no són un regal. Són un dret que hem generat 

amb les nostres cotitzacions al llarg de la nostra vida laboral. 
Les cotitzacions de l’empresari les hem de considerar com 
una part del nostre sou. 

-  Les pensions no són una despesa, són una inversió.
-  Les pensions són un factor de cohesió social.
-  Les pensions van directament al consum, activen la produc-

ció i milloren  l’economia.
Després  intervingueren els assistents en un intercanvi 

d’apreciacions i opinions molt enriquidores, mostrant-se en 
sintonia amb el ponent i manifestant preocupació per l’actual 
gestió del nostre Sistema de Pensions. �

Josep M. Figueras
Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO a l’Anoia

Xerrada col·loqui  
sobre l’estat de  
les pensions 

Assemblees Baix APAG
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E l passat dia 19 de novembre, la Federació de 
PP i JJ de CCOO de Catalunya va realitzar 
una assemblea-ponència, relacionada amb el 

Sistema de Protecció Social i les pensions, la seva 
situació actual i propostes de futur.

Miquel Lluch, secretari general de la Federació 
de Catalunya, va presentar i moderar les interven-
cions. Julián Gutiérrez i Carlos Bravo van explicar, 
davant un important nombre d’afiliats/des que 
omplien al complet la sala d’actes de CCOO de 
Catalunya (més de 280), les activitats i accions que 
duu a terme la Federació de Pensionistes en l’àmbit 
estatal.

Carlos Bravo va exposar amb claredat la situació 
actual del sistema de pensions, fent una exposició 
introductòria de totes les vertebracions del sistema 
de protecció social i del seu sistema de finançament 
i sistema de repartiment.

Es va mantenir la bandera reivindicativa, mante-
nint el lema “Els Drets es Guanyen i es Defensen”.

Després de la intervenció de Carlos Bravo i de 
Julián Gutiérrez, es va obrir un interessant torn de 
preguntes que es van realitzar per escrit i 4 interven-
cions a viva veu. Tots els dubtes van ser contestats 
per la taula.

Ens van acompanyar en l’acte el secretari general 
de la CS de la CONC, Joan Carles Gallego, que va 
realitzar la cloenda de l’acte, i una representació de 
diverses federacions d’actius i de la Secretaria de 
Polítiques Socials de la CS de la CONC.

En resum: va ser un èxit, tant en participació com 
en la importància dels continguts abordats. �

Assamblea Sistema de Protecció 
Social i les pensions
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Sindicat

E l passat mes  de desembre es va retre un emo-
tiu homenatge al company Juan Navarro, que 
deixa la Comissió Executiva Estatal atesa la 

seva situació física.Volem en aquestes línies agrair 

la seva total implicació els darrers anys i la seva 
inestimable experiència i col·laboració.

Aquest acte es va realitzar a Madrid i li varen fer 
entrega d’una medalla i d’una placa honorífica. �

La Federació de PP i JJ de Catalunya va realitzar 
la presentació del document informe relacionat 
amb les circumstàncies que envolten les perso-

nes grans,en els àmbits de la salut, la dependència i 

les pensions. Aquesta presentació i roda de premsa 
es va realitzar a Barcelona, Lleida i Tarragona.

És un interessant document que és íntegre al 
nostre web. �

Homenatge a Juan Navarro

Presentació del Observatorio  
Social de las Personas Mayores

Presentació a Lleida.

Julián fent entrega a Navarro. Comissió Executiva Estatal.Medalla honorífica.

Presentació a Barcelona. Presentació a Reus.
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No puedo permanecer indiferente al esfuer-
zo que el área social de nuestro sindicato 
dedica a conseguir que la prestación social 

complementaria cumpla su función social para la 
que fue creada. Toda persona consecuente debe 
agradecer el que alguien se preocupe porque la 
ingente cantidad de dinero que debería potenciar 
una inversión socialmente rentable no se desvíe 
hacia la especulación pura y dura con sus aho-
rros. Vivimos tiempos en los que necesitamos 
que se imprima carácter a los trabajadores aún 
activos, para que, si consideran que su pensión 
pública no será suficiente para mantener su ele-
vado tren de vida, sean capaces de dedicar parte 
de sus ingresos a mejorarla con un fondo de pen-
siones. 

Ingenuo yo, siempre había creído que los 
grandes bancos no diferencian entre mi dinero 
y el vuestro, para realizar inversiones e, inge-
nuo una vez más, pensaba que el partícipe de 
un plan que complemente su pensión espera del 
mismo que le proporcione un alto interés que 
incremente el capital acumulado. Por más que se 
esfuerce  quién se esfuerce, la realidad es que el 
rendimiento de los planes privados de pensiones, 
que es como se llama en la publicidad real, no 
arrojan ganancias más allá del capital que se haya 
invertido. Sí, aunque nos cause desasosiego, el 
BBVA participa con el desarrollo armamentístico 
aportando préstamos a su fabricación. Y la Caixa 
y el Santander y los otros. Es difícil encontrar un 
banco que  no especule con  alimentos imprescin-
dibles para millones de personas. O con materias 
primas básicas para la industria. Es un trabajo 
arduo vigilar, desde nuestra enérgica pequeñez, 
las inversiones destructivas del género humano. 
Ahora no recuerdo qué tiene que ver el BBVA  con 
un fondo de pensiones.

Por eso me resultó muy provechosa la charla 
de noviembre que promovió la Federación de 
Cataluña de Pensionistas. La información que 
Carlos Bravo nos dio fue brillante, didáctica y 
extensa, sobre cómo, en este último periodo, el 

recorte en prestaciones sociales por parte del 
Gobierno de Rajoy se había centrado en aquellos 
que más necesitaban un modelo de protección 
social, que el PP se estaba encargando de des-
montar. Describió con exactitud cómo la reforma 
de las pensiones nos augura una pérdida ingen-
te del valor adquisitivo de nuestras pensiones. 
Propuso alternativas para corregir la falta de 
ingresos que el recorte de los salarios ha provoca-
do en la Seguridad Social. Pero faltó algo.

Si los pensionistas de Cataluña hemos apelado 
al Juzgado de lo Social por el 1,9 % del IPC del 
2012 –y algunos han ganado–,  lo hicimos porque 
está en nuestros genes no rendirnos. No fue ele-
gante insinuar que al final perderemos frente a la 
fuerza del Gobierno. Entre otras cosas, porque es 
de la no resignación de donde procede la fuerza 
que permita una negociación que nos devuel-
va los derechos arrebatados. Hay trabajadores 
que no tienen ingresos para prestación social 
complementaria y existen pensionistas, como 
bien explicó Carlos Bravo, que no tienen pen-
sión suficiente para hacer frente al frío invernal. 
Pero también los hay que ayudan a los hijos, los 
cuales deberían poder trabajar, a superar las 
dificultades provocadas por la austeridad dictada 
por el Banco Central Europeo, y que es aplaudida 
por Mas y Rajoy. El sindicato no es nada sin los 
trabajadores, y los afiliados no somos simples 
beneficiarios de la gestión del que negocia. En 
estos tiempos complejos constato mi ignorancia 
para entenderlos, pero aún sé cuál debe ser mi 
aportación para que las cosas cambien. Faltó 
saber que podemos. O a mí me faltó ver decisión 
para intentarlo.

Sí, es muy importante vigilar las inversiones 
de la Prestación Social Complementaria. Me 
quedó muy claro en la charla. �

M. Perez Vera

La importancia de la Prestación  
Social Complementaria
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M ireu, a mi hem dóna molt coratge que es 
parli de pensions des de tot arreu, i que 
tothom vulgui presumir de les pensions, 

sobretot en campanya electoral, uns perquè creuen 
que ho han fet bé i d’altres perquè creuen que ho 
faran molt millor.

En els darrers 30 anys s’han dut a terme 4 
importants reformes del sistema de pensions 
espanyol, les tres primeres amb governs del PSOE 
(els que actualment es postulen com a l’alternativa 
a Rajoy) i la darrera amb el Govern del PP (els que 
s’autoanomenen salvadors de la pàtria). Però amb 
independència del partit en el Govern, totes han 
seguit un patró similar o molt similar: perjudicar el 
col•lectiu de jubilats i pensionistes.

Cada cop que l’economia espanyola ha caigut 
en una crisi, s’ha produït una destrucció masiva 
de llocs de treball, i, com a conseqüència, s’han 
enfonsat els ingressos públics i ha augmentat la 
despesa en prestacions, donant lloc a dèficits molt 
importants. És en aquest context d’urgència finan-
cera que es desperta el fantasma de la inviabilitat de 
les pensions i s’acaben engegant les “reformes”.  La 
gravetat d’aquests moments és la coartada perfecta 
per a les retallades i per a la reducció dels drets de 
pensió presents i futurs. Això sempre va acompan-
yat d’algun oportú informe dels “experts” que anun-
cia el proper col•lapse del sistema i demana refor-
mes urgents per “garantir” les pensions, davant 
l’amenaça imminent de la “càrrega” insuportable de 
l’envelliment demogràfic.

La primera gran reforma, del 1985, va ser com 
a continuació de les dures reconversions (22% 
d’atur). Es va allargar el període de càlcul de la 
pensió, reduint entorn del 10% les futures pensions. 
També va haver-hi canvis en la legislació laboral i en 
l’assegurança d’atur. Retallaren les prestacions de 
desocupació, s’aprovaren les contractacions tempo-
rals generalitzades i es signaren pactes socials que 
reduïen els salaris. Total: important disminució de 
drets socials, de salaris, de prestacions i de pen-
sions, i es van liquidar definitivament els extrems 
més progressistes del marc sociolaboral obert amb 
la Constitució i en l’Estatut dels Treballadors.

La segona reforma en profunditat va ser 
l’anomena Pacte de Toledo del 1996. En aquest cas, 

es van aprovar noves reduccions del dret de pensió 
en una quantia mitjana del 8% però es creava un 
mecanisme de seguiment del sistema que permetia 
de decidir i aplicar més disminucions en el futur. 
Aquesta reforma va consagrar els fons privats de 
pensions com a complement necessari del sistema 
públic. Es reconeixia així, explícitament, que les 
pensions públiques s’estaven reconvertint cap a un 
sistema de mínims. La creació del Fons de Reserva, 
el qual és redundant en un sistema com l’espanyol, 
era un altre reconeixement públic al paper dels fons 
de pensions. Amb un retard de 20 anys, es va donar 
compliment al precepte constitucional de manteni-
ment del poder adquisitiu de les pensions, aprovant 
la seva revalorització automàtica. Però també va 
haver-hi altres reformes. Els canvis de la legislació 
laboral precaritzaven més la mà d’obra, facilitant 
l’acomiadament, refermaven les ETT o el treball a 
temps parcial. Es van reduir més les prestacions 
per atur i se’n dificultava l’accés. Es varen congelar 
els salaris públics i es varen signar pactes socials i 
salarials amb importants pèrdues de poder adqui-
sitiu dels assalariats. En resum, doncs, un conjunt 
de polítiques que empitjoraven els drets socials i 
laborals i disminuïen els ingressos per salaris i de 
pensions del assalariats.

La tercera reforma és del 2011 (Zapatero): 
s’augmenta l’edat de jubilació, que passa als 67 anys 
i, a més, es redueixen els drets de pensió en variar 
la fórmula de càlcul. Aquests canvis s’incorporaran 
progressivament fins al 2027 i suposaran una pèr-
dua dels drets de pensió del 16%. Aquesta reforma 
va anar acompanyada d’una reducció del salari dels 
empleats públics i l’inici de les dures polítiques de 
retallades de la despesa pública social.

La darrera reforma és la de Rajoy de 2014. 
Canvis més agressius, amb l’eliminació de la reva-
lorització automàtica, tot infringint el precepte 
constitucional (ells que s’omplen la boca del respec-
te a la Constitució!). En segon lloc, hi ha un canvi 
radical en la fórmula de càlcul, la qual no només 
reduirà dràsticament els futurs drets de pensió sinó 
que incorpora l’anomenat factor de sostenibilitat, 
una clàusula variable que podrà ser manipulada 
pel Govern. Es crea la incertesa sobre els drets de 
pensió futurs, que ara només es podran calcular 

Pensions i història
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any a any. A més amb la nova fórmula, les pensions 
dependran del cicle econòmic i, per tant, faran 
l’economia més inestable i agreujaran les reces-
sions. Aquesta reforma del PP preveu una retallada 
sobre pensions de 33.000 milions fins al 2022.

Aquesta reforma penalitza la longevitat de vida, 
i, al final de la resolució de l’equació de càlcul de 
les pensions, dóna com a resultat, pobresa, ja que 
es desvincula definitivament de l’Índex de Preus al 
Consum (cost de vida).

Per tant, que no ens parlin tant de la Constitució 
Espanyola, ja que un dret que hi és recollit, sobre 
la revalorització automàtica segons el cost de la 
vida, se l’han carregat sense referèndums sinó per 
reial decret, decidint els efectes retroactius a con-
veniència.

Que ningú presumeixi sobre les pensions, per-
què tots han aportat la seva contribució a la dava-
llada d’aquest col•lectiu present (8 milions) i el dels 
futurs pensionistes i jubilats.

Totes aquestes reformes creen un impacte molt 
gros cap a la desigualtat.

Davant d’aquest escenari, el que cal reclamar als 
partits polítics és tornar a vehicular l’increment de 
les pensions amb l’IPC, i fer una reforma cabal per 

garantir la viabilitat de les jubilacions per a molts 
anys vista.

I tots aquells que fan cants de sirena o que 
presumeixen del que han fet o del que faran, tots 
aquests enganyen el poble, i aquells que diuen men-
tides o enganyen el poble són enemics del poble. 
M’agradaria que tothom sabés descobrir qui són 
els amics i els enemics del poble, tant abans de les 
eleccions com després.

A cops somio un roig encès per a Europa, la ban-
dera republicana per a Espanya i una gran senyera 
per a Catalunya. j

Xavier Hernández.

Visita a l’acampada de Valeo.
Els companys i companyes de la Federació de PPJJ del 

VORMAROS, van acompanyar els treballadors/es de 
Valeo durant la seva lluita pel trasllat de la empresa.
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Resultats de la cimera  
de París

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe

S embla que són resultats en blanc i negre. I 
que haurem de veure com es resolen en un 
futur. 

Hi ha 3 aspectes molt positius, que val la pena 
valorar de manera convenient:
1.  És un acord «universal»: hi han participat tots 

els països que formen part de l’ONU. L’acord de 
Kioto (de Copenhagen val més no parlar-ne) va 
ser molt minoritari, i no en formaven part ni EUA 
ni Xina, els dos més grans contaminants. Per pri-
mera vegada podem parlar d’un acord de tots els 
països del món.

2.  S’ha acordat en ferm una ajuda als països pobres 
de 100.000 milions de dòlars anuals a partir de 
l’any 2020, que és quan l’acord entrarà en vigor. 
És un «fons verd» perquè es puguin adaptar tec-
nològicament als canvis necessaris per no conta-
minar, o sigui per usar energies netes.

3.  L’acord es revisarà cada 5 anys, de manera que es 

podrà anar adaptant i corregint sobre la marxa, 
sobretot en els aspectes en què s’ha quedat curt. 
Però té, desgraciadament, aspectes molt nega-

tius, com ara: 
1.  Malgrat lo que va dir el ministre francès, l’acord 

no és jurídicament vinculant. Cap país no està 
obligat acomplir-lo sota l’amenaça d’una sanció. 
Tot depèn de la bona voluntat de cada govern.

2.  Es va tirar enrere la paraula «descarbonització» 
(és a dir: tendència a disminuir l’ús de combusti-
bles que tenen carboni, com carbó, petroli, gas). 
Per exigència dels països productors de petroli. 
És a dir: es tracta precisament d’això, però sense 
dir-ho explícitament. Això és un detall que pot 
influir en la determinació pràctica de la política 
a seguir per alguns governs. 
En conclusió: un acord relatiu, amb aspectes 

molt bons i altres molt dolents. S’haurà d’anar 
veient de 5 anys en 5 anys. j

Contràriament a lo que es diu de vegades, 
Catalunya és un dels països amb més desigual-
tats socials, tant d’Espanya com de l’Europa-15 

(països del nostre nivell de desenvolupament econò-
mic). I aquesta desigualtat va augmentant

Efectivament:  segons el professor Vicenç 
Navarro, el 20 per 100 de catalans/es amb ingressos 
més elevats posseïa, l’any 2007, 4’7 vegades més que 
el 20 per 100 de catalans/es amb menys ingressos. I 
l’any 2013 (darreres dades) aquesta diferència havia 
augmentat fins 5’7 vegades.

Per què passa això? Sens dubte és atribuïble al fet 
que, a Catalunya, ha governat la major part dels anys 
un partit (CiU) que té per finalitat no pas governar 
per a tots els catalans/es, sinó per a aquells més rics, 
els que pertanyen a la «seva» classe. Un partit neo-
liberal, és a dir, antisocial, injust. La Catalunya de 
CiU ha invertit socialment menys que cap altra CA.

I per què ha governat aquest partit? Sens dubte 

ha governat perquè una majoria de catalans/es els 
ha votat. Moltes vegades perquè «són de la seva 
classe», però altres vegades per egoisme o «per 
amor a Catalunya». Un amor molt mal entès.

Una cosa és la Catalunya dels rics, i una altra cosa 
és la Catalunya de la gent normal.

S’ha arribat a donar el cas que, per la il•lusió de la 
independència, una independència que segurament 
que no es donarà, molta gent treballadora votés 
un partit antisocial, corrupte i, en el fons del fons, 
anticatalà.

És a dir: a Catalunya hi ha una gran part de la 
població que vota malament per criteris sentimen-
tals. O que es deixa enredar per una propaganda... 
moltes vegades pagada amb diners obtinguts de 
forma corrupta.

És molt important que la gent treballadora pensi 
amb el seu cap, i que voti opcions catalanes però 
«pròpies», de la seva classe. j

La catalunya desigual
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Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe

El turisme és una bella realitat del món d’avui, 
fruit de la millora del nivell de vida i de la millo-
ra dels mitjans de transport. Permet conèixer 

món i interrelacionar les distintes poblacions. 
En el cas de Barcelona, ha dinamitzat en gran 

manera l’economia de la ciutat i ens ha ofert un nou 
sector d’activitat altament interessant.

Però tot té els seus excessos, i avui una gran 
part de Barcelona està patint inconvenients, alguns 
molt greus, per culpa d’un turisme massa massiu 
i, sobretot, massa concentrat en uns determinats 
barris (Barceloneta, Ciutat Vella, Eixample, Sagrada 
Família...).

El cas més greu que es dóna en aquests barris 
sobresaturats és el de l’«expulsió» de veïns i veï-
nes d’un determinat barri. El procés més típic és 
el següent: una casa antiga és rehabilitada pel seu 
propietari, en forma molt moderna, de cara a llogar 
els pisos a persones estrangeres, i això implica un 
fort augment del lloguer per als llogaters actuals, 
els quals, normalment famílies modestes i sovint 
immigrades, han d’acabar marxant per no poder 

pagar el nou lloguer. O bé no la rehabiliten, i la casa 
es deteriora, i ho han de rehabilitar els llogaters, i si 
no ho fan, han de marxar.

Un altre inconvenient greu són les conseqüències 
de la presència massiva de turistes en alguns barris 
(voltants de la Sagrada Família, voltants del Parc 
Güell...): el comerç és dinamitzat, però això implica 
un augment de preus dels articles i dels locals, que 
ho fa inassequible als veïns del barri.

Un inconvenient «menor», però encara impor-
tant, són les molèsties que genera entre el veïnat la 
presència de molta gent al carrer i als bars i locals de 
diversió: sorolls molestos i nocturns (quan no bara-
lles), que dificulten el descans dels veïns i veïnes.

Tot plegat es planteja la qüestió de si Barcelona 
ha de ser «per als veïns», encara que amb l’addició 
de visitants, o una ciutat «per als turistes» amb 
l’addició secundària de veïns i veïnes. Quan la gent 
de la Barceloneta ha sortit al carrer diverses vegades 
en senyal de protesta, és que hi ha un problema. I 
que, en uns determinats barris, l’activitat turística 
ha de «decréixer». �

Ojo al dato
Los que han gobernado hasta ahora turnándose son  
los que han convertido España en un país fagocitado 
totalmente. Hay que impulsar nuevas ideas, lo que 
ocurre, como en todas partes, es que tienen mucha 
red clientelar, pero la gente ya está despertando, 
Ciudadanos o Vox serían el revulsivo para que esto 
cambie, algo hay que hacer, no podemos permane-
cer más tiempo cautivo de esta falsa democracia, 
que es una dictadura partidista.

Por cierto, me hizo gracia el otro día con lo de 
crear 2.000.000 de puestos de trabajo, ¿más admi-
nistradores? Será que hay poco cubriendo falsos 
trabajos, la iniciativa empresarial privada es la 

que creará puestos de trabajo, pero si el Gobierno 
de turno pone las premisas: rebajar las cuotas de 
la Seguridad Social y algunas cosas más, no sigo. 
Estoy cansado de todos estos estados de cosas, los 
que de verdad seáis liberales- conservadores me 
entenderéis perfectamente, la mentalidad de este 
país tiene  que cambiar, o estaremos siempre en el 
vagón de cola y a punto de descarrilar.  

Elogio de la pobreza:
Hace 157 años existía una libertad prácticamente 
limitada, pero reservada en lo económico y político 
a unos pocos, a expensas de los demás. Una verdad 
retórica, que era espontánea e ingenua, trataba  de 

Parlem de turisme?

No volver a morder la  
manzana del engaño José Castillo Rubiño

Afiliado
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C reación del socialismo en España: en el 
año 1872 fue creada la nueva Federación  
Madrileña. En 1879, se transforma en el 

Partido Socialista Obrero Español. En el reinado de 
D. Alfonso XII, el PSOE será influyente en Madrid, 
Vizcaya y Asturias.

Programas y objetivos: Libertades políticas. 
Derecho de coalición. Legalidad de las huelgas y 
reducción de las horas. Leyes protectoras de la 
vida y de la salud de los trabajadores. Creación de 
escuelas gratuitas para primera y segunda ense-
ñanza y de escuelas profesionales. Justicia  gra-
tuita, etc. Estos eran algunos de los objetivos del 
nuevo partido a largo término. ¿Y a corto término?  
En 1881 se fundaba la Federación de Trabajadores, 
y en el año 1888, durante la regencia  de María 
Cristina de Habsburgo, se fundaba en Barcelona la 
Unión General de Trabajadores  (UGT).

Pablo Iglesias Possé. Líder socialista, jefe del 
Partido Socialista Obrero  y uno de los jefes de la 
Internacional. Cursó sus estudios en el Hospicio y 
en la Escuela de Arte y Oficios de Madrid, donde 
aprendió el oficio de tipógrafo. A los 20 años se ins-
cribió en la sección de tipógrafos de la Asociación 
General de Trabajadores. Poco después sufriría 
el primer arresto, en 1882, concurriendo, una 
vez encarcelado, al Congreso de las Sociedades 

de Tipógrafos y formando los Estatutos de la 
Federación.

Por entonces trabajó intensamente en funda-
mentar la Unión General de Trabajadores, y al fin 
logró su propósito. Ocuparía la presidencia hasta 
su muerte. Pablo Iglesias, nacido en 1850, fallece-
ría en 1925, a la edad de 75 años.

UGT. Francisco Mora y A. García Quejido la 
fundarían en 1888 en Barcelona, donde tendría 
su sede hasta 1899, año en que se trasladaría a 
Madrid, debido a que el proletariado catalán era en 
su mayoría anarquista.

El día 23 de septiembre de 1923 el general 
Primo de Rivera dio un golpe de Estado. La UGT 
sería tolerada por la dictadura.

1936-1939. Durante la Guerra Civil algunos 
de los miembros de UGT formaron parte de los 
gobiernos republicanos españoles.

El presidente, Manuel Azaña Díaz, dimitiría por 
carta el 27 de febrero de 1939 y fallecería en la 
población francesa de Montauban (región de Midi-
Pyrénées). Concretamente, en la habitación número 11 
del Hotel Montauban, el día 14 de noviembre de 1940.

Brigadas Internacionales. Fueron unidades 
militares integradas por voluntarios extranjeros 
que lucharon a favor de los republicanos durante la 
Guerra Civil Española  (1936- 1939). �

compensar a los pobres haciéndoles ver la libertad 
que otorga la pobreza. Se proyecta el consuelo en 
esas actitudes. Así definió Víctor Hugo, se inventa la 
libertad  metafísica- poética, y a su juicio presenta la 
libertad del “lazzarone” napolitano, libertad consis-
tente en “existir casi sin trabajo, trabajar casi 
sin fatiga, cantar mañana y tarde, y ser libre 
como un pájaro”.

Es decir: nos inculcan y nos adiestran ¡como al 
esclavo, que lo engañan para que a la esclavitud le 
llame Libertad!   

Hoy en España tenemos más políticos que 
nunca, con buenos sueldos, la mayoría sólo se 

interesan por sus intereses particulares, por enci-
ma del interés general de los ciudadanos. La gente 
se está hartando de tantos abusos y engaños, 
mientras en nuestro país hay muchos jóvenes que 
sufren depresión, al no ver futuro, por la falta de 
horizonte a causa del intolerable paro existente 
en nuestro sufrido país, y muchos padres con sus 
míseros sueldos no pueden mantener a sus hijos, 
porque no llegan a final de mes; es de vergüenza. 
¿Por qué hemos llegado a este proceso de depre-
sión?  “La gente vive la pobreza con vergüenza, en 
silencio” 

¿Quién llevará la nave a buen puerto? �

Una mirada atrás

José Castillo Rubiño
Afiliado



La contra

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

La direcció del sindicat ha assumit 
l’ordenació de les 25 propostes de 
debat més votades, organitzades 
en 5 eixos.
El resultat de la votació a mà alça-
da per la validació de tot el procés 
ha estat: Vots a favor: 1.067, vots 
en contra: 0, abstencions: 14
L’ordenació final de les 25 pro-
postes prioritàries ha estat la 
següent:

Eix 1. PARTICIPACIÓ A 
L’EMPRESA, AL SINDICAT 
I A LA SOCIETAT
Propostes
�  Realitzar consultes vinculants

abans de la signatura de conve-
nis i acords generals.

�  Comunicar i explicar millor els
acords de diàleg social que se
signen.

�  Potenciar les seccions sindicals
com a espai de presència sindi-
cal a l’empresa i de participació
de l’afiliació.

�  Utilitzar més les xarxes socials i
aplicacions mòbils per informar,
assessorar, participar i convocar
mobilitzacions.

�  Trobar fórmules de participació
no presencial.

Eix 2. COM MILLORAR 
L’ORGANITZACIÓ I L’AFILIACIÓ
Propostes
�  Millorar el funcionament de

l’assessorament sindical i jurídic

i avançar en la gratuïtat per a 
l’afiliació.

�  Prioritzar l’atenció a les persones
afiliades

�  Explicar a instituts i universitats
els drets laborals i el paper del
sindicalisme..

�  Posar una limitació de mandat
efectiva de 8 anys (2 mandats)
per a una responsabilitat concre-
ta, en tots els nivells del sindicat.

�  Formar el personal sindicalista,
tècnic i administratiu en l’atenció
a les persones i a l’afiliació.

Eix 3. LES PRIORITATS 
LABORALS I SOCIALS
Propostes
�  Prioritzar la lluita pel treball

digne i contra la precarietat.
�  Recuperar el poder adquisitiu

dels salaris.
�  Incrementar el salari mínim inter-

professional (SMI) fins, com a
mínim, el 60% del salari mitjà.

�  Defensar la sanitat pública i llui-
tar contra les retallades i per 
revertir les privatitzacions.

�  Defensar l’educació pública llui-
tant contra les privatitzacions i 
les retallades.

Eix 4. COM MILLORAR L’ACCIÓ 
SINDICAL I DESENVOLUPAR 
NOVES FORMES DE LLUITA
Propostes
�  Revertir la reforma laboral.
�  Eliminar de la contractació públi-

ca les empreses que no respectin 
unes condicions laborals dignes.

�  Lluitar per la conciliació de la
vida personal i la laboral.

�  Reivindicar i plantar cara pels
que són més vulnerables i no
poden fer-ho.

�  Utilitzar les xarxes socials per fer
campanyes de denúncia i pres-
sió, i crear estats d’opinió.

Eix 5. VALORS I ÈTICA 
SINDICAL
Propostes
�  Suspendre d’afiliació totes

les persones imputades per 
corrupció o assetjament sexual 
fins que hi hagi una sentència 
ferma.

�  Exigir a les persones que acce-
deixin a càrrecs de direcció i
representació del sindicat que es
comprometin amb el compliment
del codi ètic.

�  Habilitar mecanismes àgils per
detectar, corregir o eliminar 
males pràctiques al sindicat.

�  Publicar mensualment com es
fan servir les hores sindicals, 
amb la finalitat de rendir comp-
tes.

�  Establir que les percepcions 
econòmiques dels sindicalistes 
estiguin en relació amb les tas-
ques i la dedicació, i no en funció 
del càrrec o de l’organització a la 
qual estan ubicats/des.




