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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.
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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.

  3 Editorial
Per un Primer de Maig  
reivindicatiu

  5 Assesorament informa...
El sistema públic de pensions en 
règim de repartiment

  8 Sindicat
El gasto público en España entre 
2009 y 2014 se redujo un 30%

  9  Amb nosaltres fins al darrer 
moment...

10 Dones
Feminitzant CCOO per guanyar la 
igualtat en la societat

11 Sindicat
CCOO lamenta la legislatura per-
dida en materia de dependencia

12 Sindicat
Reunió del dia 13 d’abril amb  
les organitzacions sindicals, 
polítiques i socials sobre la  
crisi dels refugiats

13 Activitats Federatives
Seminari formatiu

14  Bases del 17è Premi de Poesia 
de Tardor

16 Salut
Contra l’Alzheimer

Es reuneix el Grup de Treball 
de l’Amiant de la Federació de 
Pensionistes de CCOO

18 Activitats de la Utopia
Activitats

19 Cultura
Activitats culturals segon  
semestre del 2016

20 Opinió
Preparatius de guerra?

Contra los hechos antisociales

21 Opinió
Ada Colau se ha “colao”

22 Opinió
Pueblos de Europa:  
¡levantaos!

Expoliación de las arcas  
españolas

23 Opinió
El futuro de las pensiones

24 Opinió
Ha partido hacia los luceros un 
amigo y compañero

25 Activitats Federatives
La Federació participa a...

26 Activitas UI
Activitats Comarcals



Editorial

maig 2016

Per un Primer de Maig reivindicatiu

E ls pensionistes i jubilats de CCOO, davant el 
Primer de Maig, dia de lluita i de reivindicació 
dels drets dels treballadors/es, volem dirigir-

nos al Govern i als partits polítics per fer sentir les 
nostres veus enmig de les greus circumstàncies per les 
quals està travessant el nostre país.

Perquè el nostre sistema 
públic de pensions és el prin-
cipal instrument amb què 
compta l’Estat de Benestar 
i amb el qual es garanteix la 
principal font de rendes de 
prop de 9 milions de pensio-
nistes, serveix per garantir 
el nivell de vida dels pensio-
nistes i, com a estabilitzador 
macroeconòmic per al con-
junt de la societat, ajudant a 
generar i mantenir ocupació 
gràcies al consum que fan 
possible les pensions.

L’actual dèficit del sis-
tema de seguretat social 
és degut, sobretot, a l’atur, 
la precarietat laboral i els 
baixos salaris, que fan que 
l’augment de l’afiliació (3% 
en l’últim any) no s’hagi tra-
duït en un augment compa-
rable d’ingressos (0,9%).

Al consum anticipat del 
Fons de Reserva ha contri-
buït la renúncia de l’últim Govern de millorar els 
ingressos del sistema, la suspensió dels límits legals per 
al seu ús, i l’adopció de mesures com les “tarifes pla-
nes”, amb minoració d’ingressos. Les reformes impo-
sades en l’última legislatura en relació al nou Índex de 
Revalorització de Pensions, si s’apliquen sense altres 
mesures de millora d’ingressos que poguessin corregir 
totalment o parcialment els seus efectes, suposaran 
una pèrdua de poder adquisitiu de les pensions d’entre 
un 14,8 % i fins a un 28,3% durant els propers 15 anys.

El Fons de Reserva de la Seguretat Social va néixer 
de l’Acord de pensions de 2001, signat per CCOO, i ha 
arribat a tenir un patrimoni de més de 70.000 milions 

d’euros (7% del PIB). Es va dissenyar per utilitzar-lo 
en els moments més crítics de despesa que es produi-
ran en les pròximes dècades; avui hi ha  el fons uns 
33.000 milions d’euros. El nostre sistema de pensions 
ha d’atendre adequadament els pensionistes i ser 
sostenible en el llarg termini, perquè també els tre-

balladors més joves puguin 
beneficiar-se’n.

El col·lectiu de pensio-
nistes i jubilats també tenim 
problemes amb l’atenció a 
la dependència, que és un 
dret aconseguit per la rei-
vindicació del moviment 
sindical, i es va transformar 
en llei gràcies a un Acord de 
Diàleg Social. El Sistema de 
Dependència ha estat capaç 
d’atendre prop de 800.000 
persones en situació de 
dependència, però encara hi 
ha prop de 400.000 depen-
dents en llista d’espera.

Les reformes imposades 
en l’última legislatura han 
suposat la paralització de la 
implantació del Sistema de 
Dependència i clares reta-
llades en la qualitat dels 
serveis i les prestacions 
que ofereix, serveis que són 
molt necessaris entre altres 

per a la gent gran.
També es van produir retallades en el tema sani-

tari, ja que, des de l’Estat central i des de diverses 
comunitats autònomes, s’han promogut nombroses 
reformes en matèria sanitària que han suposat una 
reducció evident de la qualitat i la cobertura del dret 
a la salut dels ciutadans (reducció o supressió de 
serveis d’urgències, tancaments de plantes en hos-
pitals, reducció d’horaris d’atenció, augment de les 
llistes d’espera, etc.), la qual cosa està afavorint una 
privatització encoberta del sistema públic de salut.

També s’han retirat del finançament públic més 
de 450 medicaments i molts d’ells utilitzats  freqüen-
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tment, cosa que, sumada al copagament per les 
medicines, fa que pensionistes amb pensions molt 
baixes ho passin realment malament.

Volem denunciar que cada vegada hi ha més per-
sones afectades per la pobresa energètica, que impli-
ca passar fred a l’hivern i calor a l’estiu, a més de no 
disposar de suficient aigua calenta o il• luminació en 
els habitatges. Sumant les famílies que no poden fer 
front al cost d’aquests subministraments i les que 
paguen unes factures per ells que suposen un per-
centatge molt alt dels ingressos, els afectats arriben 

ja a 60 milions de persones a Europa, mentre que a 
Espanya es calcula que s’acosten als set milions.

En les situacions més greus de pobresa energèti-
ca, quan no és possible encendre la calefacció ni 
disposar d’aigua calenta, això perjudica greument 
la higiene i la salut de les persones afectades, i pro-
voca morts prematures, que segons alguns càlculs 
podrien superar les 7.000 defuncions anuals.

La Federació Estatal de Pensionistes i Jubilats 
de CCOO fem una crida a tots/es els pensionistes i 
jubilats a mobilitzar aquest Primer de Maig. j

El passat febrer es va trametre aquest escrit relacionat amb els processos judicials als interes-
sats directes. Ara informem a tothom.

Companys i companyes,
Es hora d’informar en relació al desenvolupament de les demandes interposades per la manca d’augment de 
les pensions corresponents als anys 2011 i 2012.

A l’any 2011 no es produí augment de les pensions, motiu pel qual varem plantejar una demanda col·lectiva 
per iniciativa sindical. L’INSS s’oposà al plantejament col·lectiu i els Tribunals acabaren donant-li la raó; fins 
i tot el Tribunal Constitucional es negà a estudiar l’assumpte tot negant-li transcendència constitucional. 
Així que, finalment, varem acceptar celebrar un judici en nom del company que encapçalava la demanda de 
manera purament testimonial, atès que altres demandes d’altres grups no havien prosperat.

Pel que fa a la demanda sobre l’augment de l’any 2012, tots i totes hem pogut seguir les informacions que 
hem anat lliurant. Des del mes de juliol passat es venen celebrant judicis regularment. Els resultats general-
ment son negatius, amb l’excepció del jutjat del Social nº 12 de Barcelona, algun jutjat de Girona i Tarragona 
i algun de Madrid i la Coruña.

Les victòries, però, aconseguides en el social nº 12 de Barcelona acabaran també malament perquè el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya vist el seu posicionament, estimarà els recursos de l’INSS com ja 
està fent. Efectivament, el citat Tribunal, no solament dictamina a favor de l’INSS sinó que, a més, ha dictat 
una sentència, el 2-12-2015, la Sala General- Tots els Magistrats  de la Sala, unànimement- en aquest mateix 
sentit. Per tant, no hi ha criteris divergents entre els Magistrats de la Sala Social.

Atès, a més a més, que no hi han sentencies d’altres Tribunals Superiors que permetin oposar/contrastar 
amb les del Superior de Catalunya, resulta que tenim el camí barrat. Per tant, el nostre itinerari jurídic acaba 
en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I si, entretant, es produís alguna sentencia de contrast 
podríem estudiar noves actuacions. Sens perjudici, això sí, del dret de cadascú a prendre les decisions que 
cregui més oportunes.

Amb tot cal remarcar que la lluita sindical duta a terme no desmereix ni un gram pel fet que no ens hagi 
prosperat judicialment la nostra reclamació. Es per això que seguim i seguirem lluitant pel present i futur 
del nostre Sistema de Pensions. Salut. j

Miquel Lluch
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S óc conscient que, tornant a aquest tema de les 
pensions, em repetiré i rediré coses ja publica-
des en anteriors números de la nostra revista.

Per exemple, ja hem tocat el tema de la viabilitat del 
sistema de pensions i hem arribat a la conclusió que es 
tracta d’una qüestió de voluntat política aconseguir-
ho.

També, en una altra edició de la revista, presen-
tàrem propostes per a afrontar i superar la crisi econò-
mica i financera, partint del principi que es tracta 
d’una crisi conjuntural, no pas estructural.

Ara tornem a reflexionar sobre aquestes qüestions 
pensant que reincidir en el tema no estarà de sobres. 
Que cal ser “la gota malaia” que fa que el missatge que 
vagi arribant penetri i ens permeti prendre consciència 
de la necessitat de lluitar sostingudament a favor del 
Sistema Públic de Pensions.

El motiu de tornar sobre el tema és un altre estudi 
acadèmic publicat a la Revista Española de Derecho 
del Trabajo, que s’intitula “La amenazada centralidad 
de los regímenes de reparto en los sistemas de pensio-
nes de la Unión Europea. El caso español”.
Entrem en matèria:

I. Règim de repartiment
1.  En aquest règim, les pensions es paguen amb 

l’import de les quotes i altres ingressos. Les quotes 
provenen dels empresaris i els treballadors/es en 
actiu.
Ofereix dues característiques: la solidaritat i la per-
durabilitat. La primera l’ofereixen els treballadors 
en actiu vers els esdevinguts pensionistes. O sigui, 
transferència de rendes entre generacions.
La segona, la perdurabilitat, apareix amb el funcio-
nament immediat del sistema, en tant que no hi ha 
acumulació de capital, sinó que el pagament de les 
prestacions flueix gràcies a la continuïtat de les cotit-
zacions i altres ingressos. Això requereix regularitat i 
la constant renovació de la població afiliada i ocupa-
da en la qual s’aplica la cotització.
Aquestes dues característiques demanen, a l’ensems, 
equilibri entre generacions, de manera que sempre 
hi hagi un nombre suficient de treballadors/es en 
actiu per pensionista i que l’afiliació sigui obliga-
tòria. D’aquesta manera els treballadores/es en actiu 
sostenidors del sistema saben que a una edat deter-
minada, quan perdin la condició de treballadors/es, 

El sistema públic de pensions 
en règim de repartiment

Juli Rius

COM VOLEM LA DISTRIBUCIÓ DE L’ESTALVI AL SISTEMA DE PENSIONS



rebran una pensió gràcies al fet que d’altres treballa-
dors/es la finançaran.
Així, doncs, en el Sistema Públic de Pensions, 
les fonts de finançament són les cotitzacions i 
les aportacions estatals. Les cotitzacions provenen 
d’empresaris i treballadors/es. Són la font principal 
d’ingressos, encara que hi ha altres fonts via impos-
tos i les que provenen del patrimoni de la Seguretat 
Social.
L’Estat, però, és qui té, en definitiva, l’obligació de 
“garantir pensions adequades” (CE) i actualitzables. 
Vol dir que, si no n’hi ha prou amb les quotes, cal 
incrementar les aportacions estatals. En cap cas, 
però, s’ha de tolerar la debilitació econòmica de 
l’estructura del Sistema de Pensions.
El Règim de Repartiment també té a veure amb la 
fórmula de càlcul de l’import de les pensions. Cal 
distingir:
a)  El règim assistencial: Pensions universals de 

baixa qualitat, uniformes, assistencials, condi-
cionades per la insuficiència de rendes. Se’n fa 
càrrec l’Estat. I si es pot o es vol, es complemen-
ten per via privada.

b)  El de naturalesa definida: Es calcula la pensió a 
partir de un nombre determinat d’anys treballats, 
de l’edat real d’accés a la jubilació i de les bares 
de cotització d’un període de càlcul determinat.

c)  El de contribució definida: Suposa aportacions 
individuals realitzades per cada cotitzant durant 
la seva vida laboral, més el rendiment hipotètic 
dels recursos acumulats.

La pensió dependrà del capital acumulat i del criteri 
actual i el que reflecteixi l’esperança de vida com a 
factor d’equilibri.
A)  Virtuts del sistema de repartiment.

Ètiques: Es configura com un mecanisme de 
solidaritat intergeneracional, dirigit a proveir de 
rendes la gent gran quan ja no puguin desenvolu-
par cap feina rendible sostingudament.
Socials: Té un cert efecte redistributiu, tendent 
a protegir els més dèbils. Afavoreix la cohesió 
social i configura el dret a la pensió com un dret 
social abans que un dret financer.
Econòmiques: Es reconeix com un sistema efec-
tiu contra la pobresa. Com un sistema estabilit-
zador en temps de crisi econòmica, perquè ajuda 
al sosteniment de la vida econòmica.
Estimula un sentit de ciutadania solidària.

B)  Debilitats del sistema de repartiment.
Gran sensibilitat a la taxa de dependència pen-
sionistes vs. treballadors.

Incidència econòmica financera qüestionable.
Risc polític derivat de la seva llarga projecció en 
el temps.

2.  El règim de repartiment a Europa. Problemàtica.
a)  Canvi demogràfic degut a l’envelliment de la 

població, conjuntament amb l’explosió de la 
natalitat després de la Segona Guerra Mundial. 
Aquesta suposarà un increment de la població 
major de 64 anys.
Aquest increment de la població de gent gran es 
contraposa a una taxa menguant de persones en 
edat de treballar, disparant-se la despesa en pen-
sions i amenaçant la sostenibilitat del sistema si no 
s’augmenten els ingressos. ¿Vol dir que ens trobem 
abocats a una crisi estructural del sistema?
No. Ens trobem davant d’un desafiament agreujat 
per la crisi econòmica, i que el sistema neoliberal 
en el qual ens trobem sotmesos vol aprofitar per 
trastocar el sistema de pensions convertint una 
crisi conjuntural en una d’estructural, aprofitant-
ho per impulsar mesures restrictives dels drets 
dels ciutadans.
Ens cal arbitrar reformes que preservin el règim 
de repartiment, i cercar l’equilibri entre la vida 
professional activa i el temps de vida com a pen-
sionista.

II.  La reforma del Sistema de Pensions a 
Espanya.

1.  Trets bàsics del Sistema de Pensions espanyol.
És un sistema públic que proveeix de rendes la 
població a nivell contributiu. Les pensions privades 
encara tenen poca implantació.
El règim és de repartiment i es finança principal-
ment per les cotitzacions i les aportacions estatals 
via impostos.
La principal despesa en pensions ve de la jubilació; 
després tenim la incapacitat permanent, tant per 
malaltia comuna com per accident de treball i malal-
tia professional; després les de mort i supervivència 
i la incapacitat temporal.

2. Riscos econòmics i demogràfics.
La caiguda de l’ocupació, la precarietat laboral 
i salarial i l’envelliment de la població tenen un 
impacte directe i molt negatiu en el sistema.
Això no ha de voler dir, però, que aquests factors 
de risc s’hagin d’aprofitar per impulsar canvis més 
allà del que és necessari amb la idea de carregar-
se el sistema. Perquè això és el que es pretén quan 
s’anteposa l’objectiu del control del dèficit públic a 
l’objectiu d’impulsar el creixement econòmic.

6 maig 2016
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Aquesta transformació s’ha materialitzat, fins ara, en 
dues grans reformes:
1. La Llei 27/2011, de l’1 d’agost.
2. La Llei 23/2013, de 23 de desembre.
La primera, sobre actualització, adequació i moder-
nització del Sistema de la Seguretat Social, presenta 
unes característiques que resumim:
a)  Ha estat consensuada per interlocutors socials i 

un ampli suport parlamentari.
b)  L’enduriment dels requisits d’accés a la jubilació.
c)  La reducció de la quantia de les pensions sense 

corregir problemes que afecten determinats 
col·lectius, en especial el de les dones.

d)  La valoració de la reforma en termes de sostenibi-
litat. Intent de contenció de la despesa, mantenint 
el mateix nivell d’aquesta, any rere any.

Pel que fa a la segona llei, reguladora del Factor 
de Sostenibilitat i de l’Índex de Revalorització del 
Sistema de Pensions de la Seguretat Social, es carac-
teritza:
a)  Per la manca de consens social. És imposada per 

la majoria absoluta del PP.
b)  S’orienta vers l’alteració estructural del Sistema 

de Pensions.
c)  Es basa en una suposada insostenibilitat del 

Sistema.
d)  Utilitza la crisi, les tensions financeres, 

l’obligatorietat de donar prioritat al compliment 
del deute per justificar les retallades al Sistema de 
Pensions.

Introdueix els mecanismes per a retallar:
1r. El denominat Factor de Sostenibilitat. Vol dir 
que el càlcul de la pensió resta condicionat en el seu 
import inicial a l’esperança de vida del pensionista. I 
com que l’expectativa de vida va a l’alça, el factor de 
sostenibilitat determinarà la necessitat de retallar la 
pensió inicial en el moment del seu reconeixement. 
És a dir, a major expectativa de vida, menor import 
de pensió, ja que aquesta haurà de durar més temps.
2n.  Per la seva banda, l’Índex de Revalorització 
del Sistema de Pensions és un altre mecanis-
me nou d’augment de les pensions que es carrega 
l’automaticitat de l’increment segons l’IPC, donant 
pas a una fórmula nova. Aquesta nova fórmula sacrifi-
ca el poder adquisitiu dels pensionistes en funció de la 
situació financera de cada moment. I aquesta situació 
depèn de l’evolució del creixement dels ingressos, del 
nombre de pensions, de la garantia d’aquestes i de 
l’equilibri entre ingressos i despeses del Sistema.
Amb la particularitat que ens aboca, com s’ha dit, a la 
pèrdua de poder adquisitiu davant la crisi econòmica 

i l’atur. Solament resta garantir el mínim d’augment 
del 0.25 per cent en tant que duri la crisi, essent 
exclusivament el Govern central qui valora l’evolució 
d’aquesta sense haver fixat legalment paràmetres 
objectius.
El mecanisme del Factor de Sostenibilitat no entrarà 
en vigor fins el 2019, mentre que el nou Índex de 
Revalorització ja està vigent, com tots hem notat.
Es manté el mateix sistema de repartiment però molt 
i molt retallat, perdent suficiència i adequació de 
rendes. Diuen que, d’aquesta manera, assoliran un 
estalvi d’uns 40 mil milions d’euros fins a l’any 2050 
que impediran que la despesa superi el 10.5% de 
l’IPC. O sigui, mantenint la mateixa despesa actual 
fins a aquella data.

III. Conclusions.
1.   Neguem l’existència de crisi estructural del Sistema 

Públic de Pensions.
Neguem que el sistema sigui inviable.
L’ús del Fons de Reserva hauria de ser suficient per 
a recuperar-nos, juntament amb altres instruments 
transitoris per afrontar la crisi.
No podem renunciar a les funcions de cohesió social 
que exerceixen el col·lectiu de pensionistes.
El denominat “imparable” envelliment de la pobla-
ció ha de ser sotmès a “benefici d’inventari”; a nous 
ajustos i paràmetres i no crear efectes de previsions 
a molt llarg termini. No hi ha cap principi que impo-
si a les nostres generacions planificar per a l’any 
2050.

2.  Certament hi ha una tendència europea a reduir els 
règims de repartiment i impulsar la despesa privada 
mitjançant la capitalització.
Tendència que fomenten el capitalisme i el liberalis-
me econòmic imperants, perquè es tracta d’una opció 
político-ideològica integrant de l’estratègia “austeri-
cida” estesa a tota la política econòmica europea.
Sacrifiquen la solidaritat a l’altar de l’individualisme, 
i fomenten la desigualtat i debiliten l’Estat del benes-
tar, donant pas a un major increment de la pobresa.
El Sistema Públic de Pensions és una pesa bàsica 
de la política social. Si permetem que el reformin a 
pitjor, estarem permetent la transformació de l’Estat 
del benestar en una mena d’Estat regulador. Estarem 
cedint al mercat perquè proveeixi les rendes de les 
pensions, i d’aquesta manera el paper de l’Estat es 
convertirà en promotor de les pensions privades.
Encara som a temps d’evitar-ho, si volem. En un 
altre article dèiem, i ara repetim, és qüestió de 
voluntat política. j

Assesorament informa
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El gasto público en España entre  
2009 y 2014 se redujo un 30%

C COO ha presentado 
hoy en rueda de pren-
sa “Cartografía de los 

recortes. El gasto público en 
España, entre 2009 y 2014”, 
un estudio de los recortes en 
el gasto público que se han 
producido en nuestro país en 
el período más álgido de la 
crisis. El informe, que ha sido 
presentado por el secretario 
confederal de Acción Sindical, 
los secretarios generales de 
las Federaciones del Área 
Pública de CCOO y Manuel 
Lago, economista del Gabinete Económico de CCOO 
y autor del informe, pone de manifiesto que, entre 
2009 y 2014, se ha producido en términos reales 
una reducción del 30% del gasto público, lo que se 
ha traducido en un intenso recorte de la inmensa 
mayoría de los servicios públicos y en las prestacio-
nes sociales.

El informe, elaborado con fuentes públicas y ofi-
ciales, muestra que en el quinquenio analizado en 
el conjunto de las administraciones públicas se ha 
producido una intensa caída del gasto público, que 
cifró en 3 puntos del PIB el economista del Gabinete 
Económico confederal de CCOO, Manuel Lago. “En 
2014 las administraciones públicas gastaron 30.824 
millones de euros menos que en 2009”, una caída 
del gasto público que sin embargo elevó a 78.164 
millones de euros, excluyendo pensiones, intereses 
de deuda y gasto energético. Esta cifra que, en su 
opinión, reflejaría mejor el retroceso sufrido en 
nuestro país los servicios públicos, la protección 
social y las dotaciones públicas, representa un 
recorte del 30% en términos reales, 8 puntos del 
PIB. “Las administraciones públicas dejaron de 
gastar 1 de cada 3 euros en 2014 en comparación 
con 2009 en inversión y salarios de los empleados 
públicos”, resumió.

Según denunció Ramón Górriz, secretario confe-
deral de Acción Sindical de CCOO, “en el contexto 
de la crisis se ha pretendido reducir el papel del 

Estado al mínimo, reducir, deteriorar, privatizar, los 
servicios públicos”. “Frente a este modelo de gestión 
de la crisis que están sufriendo la mayoría de los ciu-
dadanos, que representa el Gobierno del PP, ahora 
que salimos de la recesión es el momento de revertir 
los recortes a los que se ha sometido a la sanidad 
pública, la educación o las prestaciones por desem-
pleo”, explicó, comenzando por los capítulos que han 
soportado los mayores ajustes, como el empleo y los 
salarios de los empleados públicos.

En este sentido, el secretario confederal de Acción 
Sindical anunció que “Nos vamos a dirigir a todos los 
Grupos políticos del Parlamento para que se apruebe 
una convocatoria extraordinaria y urgente de empleo 
para evitar que continúe el deterioro y precariedad 
del sector público”. Esta propuesta, que afectaría a 
los interinos, y que por tanto, no supondría mayor 
gasto, serviría para consolidar el empleo.

Para CCOO, y así lo expusieron los secretarios 
generales de las Federaciones del Área Pública de 
CCOO - Javier Jiménez, de la FSC; Francisco García, 
de la Federación de Enseñanza, y Antonio Cabrera, 
de la Federación de Sanidad -, que hicieron un 
repaso de las consecuencias de los recortes en sus 
respectivos sectores, también sería necesaria la des-
aparición de la tasa de reposición y abrir una nego-
ciación para la recuperación del empleo perdido, así 
como del poder adquisitivo de los salarios, que según 
los sectores han caído hasta el 23%. j
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Mor Lola Solís, una de les promotores de 
l’Associació de Dones de Singuerlín
04/04/2016

Lola Solís Donat va ser incinerada ahir en 
un acte íntim al qual van assistir els seus 
familiars i el cercle més proper d’amics i 
amigues. Lola Solís va morir divendres, 
un dia després d’haver complert 81 anys, 
després d’una llarga malaltia.

La dona va ser una de les pro-
motores de l’Associació de Dones de 
Singuerlín, que es va dissoldre fa uns 

quants mesos després de 40 anys de lluita veïnal i femi-
nista. Era membre d’altres entitats com la Casa de Cuba o 
la Coordinadora de la Gent Gran, i una veterana militant 
del PSUC i Iniciativa per Catalunya.

Diverses de les seves companyes la definien avui com 
una dona valenta, forta, solidària, vital, lluitadora, gran 
companya i amiga, serena i dona imprescindible.

Ha mort Saturnino Bernal, referent de la lluita 
obrera al Vallès 14/04/2016

Ha mort el Saturnino Bernal, el Satur, 
militant històric de les Comissions 
Obreres, com també ho va ser del PSUC, 
PCC i EUiA. Tot un referent del movi-
ment obrer a Cerdanyola i al Vallès, i jun-
tament amb la seva inseparable Dolores, 
la Dolores Sánchez, impossible parlar 
d’un sense parlar de l’altra, símbols de 

tota una època de lluita per unes llibertats i uns drets que 
corren perill de tornar-se a perdre. La lluita dels homes i les 
dones, classe obrera en deien, que han fet possible la demo-
cràcia al nostre país.

L’ any 1973, Saturnino serà un dels 113 detinguts de 
l’Assemblea de Catalunya. Malgrat dur alguns documents 
comprometedors a la cartera, les hòsties a comissaria li 
cauen per dur un calendari de butxaca amb l’escut del 
Barça el dia que Johan Cruyff debuta al Camp Nou. I la 
Dolores aguantant a casa, fent feines per assegurar els 
ingressos i tenint cura dels quatre nens i nenes que tenen, 
aguantant amb fermesa les contínues visites de la policia.

El Satur va seguir en totes les lluites, sindicals i elec-
torals, des de les Comissions Obreres i el PSUC, en els 
primers anys després de la mort del dictador. Va patir la 
fractura dels comunistes, però no es va ensorrar i va con-
tinuar a peu de canó, lluitant contra cada nova reforma 
laboral, per la dignitat dels barris, per una millor sanitat, 
per una millor educació, en definitiva, per un món millor.

Mor l’històric sindicalista de CCOO de Catalunya 
Esteban Cerdán 

CCOO de Catalunya lamenta profun-
dament la mort d’un dels seus his-
tòrics sindicalistes del Baix Llobregat, 
Esteban Cerdán Francés. L’Esteban va 
morir als 84 anys. 

Esteban Cerdán va ser un des-
tacat sindicalista del Baix Llobregat, 
treballador de la històrica empresa 

metal·lúrgica de Laforsa, en la qual va ser un dels 
líders de la històrica vaga de 106 dies de l’any 1976.  
L’Esteban Cerdán va ser secretari general de la Unió 
local de CCOO de Cornellà. Actualment estava jubilat 
i col·laborava amb CCOO de l’Hospitalet. L’Esteban 
va estar molt implicat políticament i va ser regidor a 
l’Ajuntament de Cornellà en la primera legislatura. 
CCOO de Catalunya no oblidarà mai l’Esteban com 
no oblida la gent que, com ell, ha construït amb el seu 
esforç, treball i compromís la primera organització 
sindical de Catalunya. 

Ha mort a l’edat de 81 anys l’històric sindicalis-
ta del Baix Llobregat José Cano García
08/04/2016

Cano va ser un dels fundadors del sin-
dicat CCOO a la comarca i va arribar 
a ser secretari general de la Federació 
del Metall. Als 12 anys va abandonar 
l’escola i va començar a treballar com 
a aprenent en el sector metal·lúrgic. 
Als 15 va canviar de feina i va patir 
maltractament infantil. En el que va 

ser el seu primer acte de rebel·lia sindical, va denunciar 
la situació a Inspecció de Treball, però el sindicat vertical 
no va fer cas de les seves queixes.

 Anys més tard, el 1965, va participar en la constitució 
del sindicat CCOO al Baix Llobregat. Ja en democràcia, el 
1979 va entrar com a regidor a l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, representant el PSUC. Va dimitir mesos 
després per reincorporar-se a l’empresa Matacàs, que tra-
vessava una situació molt delicada. En unes dures nego-
ciacions, van aconseguir que tota la plantilla s’incorporés 
a Pegaso, empresa que aleshores era pública.

Més endavant va actuar com a secretari general del 
ram del metall a Catalunya, càrrec que va ostentar fins a 
1985. Després de tornar a l’empresa, es va prejubilar al 
1988. Ja jubilat, va ser un dels membres de la Federació 
de Pensionistes i Jubilats de CCOO. j
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Feminitzant CCOO per guanyar la 
Igualtat a la societat

Hem recorregut un llarg camí des de la creació de 
les CCOO ara fa 51 anys. Com la resta de la societat 
hem fet avenços importants, des de la nostra acció 

sociopolítica, en tots aquells espais de lluita pels drets de 
les dones. 

Des del 1976 fins el I Congrés de CCOO, un grup de 
dones de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC), la majoria vinculades al mateix temps amb el 
moviment feminista, començà a treballar en les reivin-
dicacions de gènere, la representació i la defensa de les 
treballadores, dins i fora del sindicat.

L’impuls de la Secretaria de les Dones en la Direcció 
del sindicat com a espai imprescindible per incorporar les 
reivindicacions de les dones a les propostes sindicals, o 
la creació del Comitè de Dones en el darrer Congrés, han 
estat elements clau per fer avançar la igualtat entre homes 
i dones.

Els indicadors sociolaborals a Catalunya fa temps que 
mostren una realitat –després de crisis, reformes laborals, 
socials i polítiques, retallades i recessió– que potser no és 
gaire optimista quan l’analitzem des de la perspectiva de 
gènere. Tenim polítiques públiques deficitàries, lleis inno-
vadores però la realitat és que encara hem d’avançar per 
superar obstacles, resistències i reaccions que alenteixen 
aquesta igualtat efectiva.

Volem anar més enllà. Feminitzar el sindicat per poder 
feminitzar la societat, les relacions laborals, socials i polí-
tiques, donar un gir en els models i formes de fer sindica-
lisme i influir en un canvi de relacions socials de gènere en 
tots els àmbits que envolten la vida de les treballadores i 
dels treballadors, de la ciutadania, i plantejar un model de 
societat diferent que posi en el centre les persones.

Al bell mig de l’agenda de març, prop del Dia 
Internacional de les Dones, i 25 anys després de la primera 
Conferència d’Homes i Dones de CCOO de Catalunya feta 
l’any 1991, el sindicat ha celebrat el 3 de març una con-
ferència amb el lema Feminitzant el sindicat. L’objectiu 
de CCOO ha estat identificar com avançar en propostes 
i accions per aconseguir la millora de les condicions de 
treball i de vida de les dones, així com garantir la seva 
presència en el sindicat i als centres de treball en igualtat 
de condicions amb els homes.

El debat ha estat obert a tota l’afiliació mitjançant una 
enquesta d’opinió que han respost més de 7.000 persones, 
per acabar en un procés presencial i una conferència cele-

brada el passat dijous, on ha participat una gran diversitat 
de persones del conjunt de l’organització.

La Conferència de Dones i Homes de CCOO s’ha confi-
gurat sobre tres eixos de debat. L’eix de debat número 1 ha 
tingut a veure amb les accions i les prioritats del sindicat 
en clau de gènere. Parlem de plans d’igualtat a les empre-
ses, o de mesures en els convenis col·lectius per corregir 
les desigualtats salarials entre homes i dones. Parlem 
també de com fer visibles les desigualtats de l’impacte de 
les condicions de treball i els riscos laborals i com prevenir 
i sancionar l’assetjament sexual. 

L’eix de debat número 2 tenia com a elements centrals 
la participació i la conciliació. En aquest sentit, s’ha parlat 
sobre la distribució dels diferents temps de treball i de la 
cura de les persones que condicionen la participació de les 
dones en el sindicat i als centres de treball. S’ha reflexio-
nat sobre com s’ha d’organitzar el sindicat per millorar la 
presència i la participació de les dones, i sobre què cal fer 
per facilitar que les dones es presentin com a delegades a les 
empreses i puguin estar en els espais de presa de decisions.

Finalment, l’eix número 3 centrava el tema de la 
presència de dones en el sindicat i als centres de tre-
ball. Recollia reflexions sobre qui negociava els convenis 
col·lectius i si aquests incloïen aspectes com la conciliació, 
la jornada o la promoció, o també mesures de suport a 
les dones que pateixen violència masclista en l’àmbit de 
la parella. L’eix 3 també reflexionava sobre la presència 
de les dones en les seccions sindicals o en les diferents 
estructures del sindicat i sobre quines mesures s’havien 
de prendre per facilitar la participació de les dones en el 
sindicat i feminitzar CCOO.

Hem participat, hem opinat, hem debatut, hem triat 
propostes i hem apuntat com feminitzar el sindicat per 
guanyar-hi totes i tots. j

Alba Garcia Sánchez
Secretària de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de 

Catalunya
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CCOO lamenta la legislatura perdida 
en materia de dependencia

L a lista de espera del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD) es mayor 
que al principio de la legislatura y supera los 

393.000 personas (33,26%), pese a la mejoría en el 
nivel de cobertura que se observa desde las últimas 
elecciones autonómicas. Para CCOO, es urgente un 
cambio en la forma de legislar en dependencia, aban-
donar la imposición de recortes y volver a la senda 
de un amplio acuerdo social y político para evaluar el 
modelo y revitalizarlo desde el diálogo.

Implantación del SAAD
Los últimos datos de gestión publicados por el Sistema 
de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) 
muestran como ésta ha sido prácticamente una legisla-
tura perdida en materia de atención a la dependencia. 
Desde que se pusieron en marcha las reformas más 
agresivas a mediados de 2012, el número de depen-
dientes que contaban con una prestación efectiva se 
redujo hasta el -7,5%, y no ha sido hasta 2015, espe-
cialmente a partir de las últimas elecciones autonómi-
cas con los nuevos gobiernos territoriales, cuando esta 
tendencia ha cambiado.

Lamentablemente, la mejora relativa que se ha 
registrado sitúa la cobertura del sistema en niveles de 
mediados de 2012 y la lista de espera es incluso supe-
rior a la que encontró el gobierno actual al principio 
de legislatura (305.000). Actualmente se encuen-
tran pendientes de una prestación efectiva 393.012 
dependientes, lo que implica que 1 de cada 3 personas 

dependientes no reciben ninguna prestación del sis-
tema pese a tener derecho reconocido a ello. De ellos, 
más de 142.000 son personas con gran dependencia o 
dependencia severa.

Los últimos datos publicados por el Sistema de 
Dependencia, correspondientes a noviembre de 2016, 
establecen un nivel de cobertura de la dependencia 
que podría resumirse en el reconocimiento de que hay 
un total de 1.181554 personas reconocidas con grado 
de dependencia, 788.542 dependientes con prestación 
efectiva y 393.012 dependientes en lista de espera 
(33,26%). Por su parte, en agosto de 2012, momento a 
partir del que se comenzaron a aplicar en la práctica los 
recortes impuestos en el RDL 20/2012 aprobado poco 
antes, estos datos eran muy similares a los actuales ya 
que entonces existían un total 1.283.688 personas reco-
nocidas con un grado de dependencia, de las que según 
el calendario de implantación tenían derecho reconoci-
do a la atención 1.022.885 dependientes, contaban con 
una prestación efectiva 780.536 personas y se encontra-
ban en lista de espera 242.349 dependientes (23,69%).

Para CCOO es urgente un cambio en la forma de 
legislar en dependencia. A juicio de este sindicato, en 
la próxima legislatura debe abandonarse la imposición 
de recortes, que han demostrado que tienen un efecto 
demoledor sobre las personas más vulnerables como 
es el caso de los dependientes, y considera impres-
cindible volver a la senda del acuerdo social y político 
amplios para evaluar el modelo de dependencia y revi-
talizarlo desde el diálogo. j

Implantación del SAAD - 
Efecto de los recortes RDL 20/2012
(número de beneficiarios con 
prestación efectiva)
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Reunió del dia 13 d’abril amb les  
organitzacions sindicals, polítiques i 
socials sobre la crisi dels refugiats

T al com ja us vam comentar en l’anterior cir-
cular de data 8 d’abril, el passat dia 13 d’abril 
vam reprendre les reunions amb les organit-

zacions sindicals i les forces polítiques i socials, per 
condemnar l’actuació de la Unió Europea en aquesta 
crisi i mostrar el nostre suport i solidaritat amb les 
persones refugiades, així com decidir quin tipus 
d’accions conjuntes portarem a terme, per intentar 
sensibilitzar la societat contra els vergonyosos acords 
entre la UE i Turquia.

En el curs de la reunió, es va mostrar el rebuig 
al tracte violent i indigne donat per la policia 
macedònia en el camp d’Idomeni als sol•licitants 
de protecció internacional, així com la necessitat 
de seguir promovent accions conjuntes entre les 
organitzacions sindicals, socials i polítiques, amb 
la finalitat de reclamar una resposta adequada al 
drama que viuen aquestes persones i perquè es 
compleixin les obligacions internacionals i es res-
pecti el dret d’asil.

Com a fet destacat, es va acordar l’elaboració d’un 
manifest, que estarà disponible per a la propera reu-

nió, prevista per al dia 27 d’abril. En aquesta reunió 
es consideraran les opcions de presentació del mani-
fest (data, compromisos dels partits polítics en els 
seus programes electorals, difusió territorial i inter-
nacional, presentació en ajuntaments i parlaments 
autonòmics, defensor del poble, etc...).

Igualment, en la reunió prevista per al dia 27, 
abordarem la possibilitat de convocar en el conjunt 
de l’Estat manifestacions o concentracions al voltant 
del 20 de juny, Dia mundial dels refugiats.

Per això cal que, en totes les ciutats, cada estruc-
tura territorial seguiu convocant les altres organitza-
cions sindicals, polítiques i socials perquè de manera 
simultània reprenguem la conscienciació i la mobi-
lització social.

Us adjuntem l’acta de la reunió i el cronograma 
de les accions immediates que portarem a terme de 
forma conjunta, perquè us serveixin de referència en 
els vostres respectius àmbits.

Rebutgem la política de la UE amb les persones 
refugiades i condemnem la complicitat dels seus 
Estats membres –entre ells l’espanyol–, i per tant 
exigim que es respectin els drets humans i la legalitat 
internacional. j
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Activitats Federatives

Seminari formatiu

E l passat dia 21 d’abril vàrem realitzar la prime-
ra fase del seminari formatiu, aquesta dedica-
da a l’àmbit del Sistema Públic de Pensions.

El company Juan Alamillo, va recopilar tot tipus 
de normativa, dades i esquemes, necesàris per poder 
tenir una visió objectiva de ón ve el Sistema de 
Pensions, quines reformes ens han aplicat els darrers 
Governs Estatals, així com dades actualitzades de les 
prestacions que ofereix el sistema.

Amb la naturalitat que el caracteritza va fer una 
exposició clara i realista de la situació actual de les 
pensions i els efectes de les reformes aprovades.

En aquesta jornada, també va participar 
el Secretari General de la Federació de PPJJ a 
Catalunya, Miquel Lluch, que després d’atendre les 
explicaions de Alamillo, va exposar les propostes i 
mesures que s’hauríen d’aplicar per poder rescabalar 
les perdues que signifiquen l’aplicació de les refor-
mes que ja s’apliquen i les previstesa a apllicar els 
propers anys.

La jornada va cloure amb la participació ober-
ta dels assistents, en un debat que va moderar en 
Ramón Pla.

Aquest seminari, que constarà de tres jornades. 
Tindrà la seva segona Jornada el proper dia 12 de 
maig, serà per parlar del àmbit de la Llei d’Autonomia 
Personal- llei de la Dependència- , aquesta es realit-
zarà amb la asssistència de representants de la admi-
nistració, de les empreses vinculades al sector i també 
amb les opinions i demandes dels usuaris.

La darrera es celebrarà passat l’estiu i girarà al 
voltatnt del Dret a la Mort Digne. j

Deducció de la quota d’afiliació en la decla-
ració de la renda

La quota d’afiliació sindical a CCOO és una 
despesa que pots deduir quan realitzis la teva 
declaració anual de la renda; així ens ho marca 
la Llei de l’IRPF. La deducció pot comportar 
un estalvi en la quota entre el 20 % i el 35 %, 
segons els casos. Aquest import NO APAREIX en 
l’esborrany d’Hisenda, en compliment de la Llei 
de protecció de dades.

Pots deduir les quantitats que has pagat en 
concepte de quotes per la teva afiliació a CCOO.

Els justificants són els mateixos rebuts banca-
ris o de nòmina que ja tens. Recorda que NO et 
cal un certificat, però en cas que el necessitis, te’l 
pots imprimir directament des d’aquí: https://
seu-electronica.ccoo.cat/

 Per a qualsevol consulta, pots adreçar-te a 
uat@ccoo.cat.

La quantitat íntegra que has abonat cal posar-
la en l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindi-
cats”, casella 012], de l’imprès oficial (digital o en 
paper) de l’IRPF. j
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Bases del 17 è Premi de  
Poesia de Tardor que convoca la 
Federació de Pensionistes i  
Jubilats de Comissions Obreres 
de Catalunya

1. Hi pot participar qualsevol persona 
jubilada, prejubilada o pensionista, estigui 
afiliada o no a CCOO, que no hagi estat 
guardonada en les dues edicions anteriors 
del Premi de Poesia de Tardor.

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

3. El tema és lliure.

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

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

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

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

8. El termini de presentació dels treballs 
finalitza el 28 d’octubre del 2016.

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

10. S’atorgaran els premis següents: Primer 
premi: 400 €
Segon premi: 250 €
Accèssit a la millor poesia presentada per 
una persona afiliada a CCOO: 100 €

11. El mateix concursant no pot rebre mes 
d’un premi.

12. Els treballs premiats seran publicats en 
el web de CCOO de Catalunya (en l’apartat 
de Cultura), a la revista La Nostra Veu i a 
la pàgina web de la Federació. Aquesta 
Federació es reserva el dret de recopilar 
les obres presentades en diverses 
convocatòries en un sol recull.

13. Els resultats es donaran a conèixer el 24 
de novembre del 2016, a les 18 hores, als 
locals de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 
16) de Barcelona.
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Bases del 17 Premio de  
Poesía de Otoño que convoca la 
Federación de Pensionistas y 
Jubilados de Comisiones Obreras 
de Catalunya

1. Puede participar cualquier persona, 
prejubilada o pensionista, esté o no afiliada 
a CCOO, que no haya sido premiada en las 
dos ediciones anteriores del Premio de 
Poesía de Otoño.

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

3. El tema es libre.

4. La extensión de las obras deberá estar 
comprendida entre 30 y 80 versos, en un 
único poema o en varias composiciones. 
Deberán ser trabajos poéticos inéditos, 
que no hayan sido premiados en otros 
concursos o publicados antes.

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

6. Los trabajos, que deberán llevar título, 
se presentarán por duplicado (el original 
y una copia), a doble espacio, sin firmarlo, 
en un sobre cerrado, en cuyo exterior 
constará únicamente el título de la obra. 
En este sobre grande deberá incluirse 
uno pequeño, en el que constarán los 
datos personales del autor (nombre, 
edad, dirección y teléfono de contacto). 
Las personas afiliadas a CCOO deben 
especificar también el lugar de afiliación.

7. Los trabajos se presentarán, directamente 
o por correo, en la Federación de Pensionistas 
y Jubilados de CCOO (Via Laietana, 16, 3.ª 
planta, 08003, Barcelona; tel.: 93 481 27 69).

8. El plazo de presentación de los trabajos 
finalizará el 28 de octubre de 2016.

9. El jurado estará compuesto por cinco 
personas relacionadas con el mundo 
literario y con CCOO.

10. Se otorgaran los siguientes premios: 
Primer premio: 400 €
Segundo premio: 250 €
Accésit a la mejor poesía presentada por 
una persona afiliada a CCOO: 100 €

11. Ningún participante podrá obtener más 
de un premio.

12. Los trabajos premiados serán publicados 
en la web de CCOO de Catalunya (en el 
apartado de Cultura), en la revista La Nostra 
Veu, de la Federación de Pensionistas, y 
en la página web de dicha Federación. 
Esta Federación se reserva el derecho 
de recopilar las obras presentadas en 
diferentes ediciones en una sola edición.

13. Los resultados se darán a conocer el 
24 de noviembre de 2016, a las 18 horas, 
en los locales de CCOO de Catalunya (Via 
Laietana, 16) en Barcelona.



Salut
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EL MAL D’ALZHEIMER. Aquesta terrible 
malaltia produeix un dany cerebral greu en 
els éssers humans. L’Alzheimer fa que la 

persona perdi la memòria, i ja no pugui tenir sen-
timents de plaer i alegria, ni el control dels seus 
propis òrgans. El malalt perd la consciència sobre 
els seus actes, i la seva pròpia identitat, perquè ja 
no es pot reconèixer a si mateix. Perd el caràcter, 
la voluntat i el poder de decisió, i altres persones 
passaran a dominar la seva vida. Tampoc podrà 
reconèixer els seus amics i familiars, i ni tan sols els 
seus propis fills. La seva vida passa a ser totalment 
vegetativa!!!!

El mal d’Alzheimer es pot prevenir, amb el sim-
ple fet de canviar de mà al rentar-se les dents. En 
canviar algunes rutines, s’obliga l’estimulació del 
cervell dret. Aquesta és una nova tècnica per millo-
rar la concentració, desenvolupar la creativitat i la 
intel·ligència, en realitzar aquests simples exercicis 
de Neuròbica.

Un descobriment dins de la “Neurociència” reve-
la que el cervell té una extraordinària capacitat de 
créixer i mudar el padró de les seves connexions.

Els autors d’aquest descobriment, Lawrence Katz 
i Manning Rubin (2000), revelen que la Neuròbica, 
o l’”aeròbica de les neurones”, és una nova forma 

d’exercici cerebral, projectada per mantenir el cer-
vell àgil i saludable, creant nous i diferents padrons 
de comportament, i de les activitats de les neurones 
del seu cervell.

Prop de 80 % del nostre dia a dia està ocupat per 
rutines, que, tot i tenir l’avantatge de reduir l’esforç 
intel·lectual, amaguen un efecte pervers: limiten i 
atrofien el cervell, no permetent la renovació i el 
creixement de les neurones.

Per contrarestar aquesta tendència, cal practicar 
alguns “exercicis cerebrals”, que fan que la persona 
pensi només en el que està fent, concentrant-se en 
aquesta tasca. El desafiament de la Neuròbica és fer 
tot allò contrari a la rutina, obligant el cervell a un 
treball addicional.

 Alguns dels exercicis per desenvolupar la 
Neuròbica:
•     Utilitzeu el rellotge en el pols contrari al que nor-

malment feu servir
•     Renteu-vos les dents amb la mà contrària
•     Camineu, per la casa, d’esquena (a la Xina, aques-

ta rutina la practiquen als parcs)
•      Vestiu-vos amb els ulls tancats
•     Estimuleu el paladar amb coses de sabors dife-

rents
•     Vegeu les fotos de cap per avall (o les fotos, o vós)

Contra l’Alzheimer
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Es reuneix el Grup de Treball de l’Amiant 
de la Federació de Pensionistes de CCOO

•     Mireu l’hora al mirall
•      Canvieu el camí de rutina per anar i tornar a 

casa
•      Vós poseu fer molts altres exercicis neuròbics, 

depenent de la vostra pròpia inventiva.
 La idea és canviar els comportaments de la rutina.

Per això, cal fer algunes coses diferents, per-
què s’exerciti l’altre costat del cervell (el dret), 
estimulant-lo d’aquesta manera. Bé val la pena de 
provar-ho!

Què tal si comencem practicant ara mateix, 
usant el ratolí amb l’altra mà, i enviant ara aquest 
missatge als vostres amics...

M’IMAGINO QUE AL  FINAL ENVIAREU EL 
MISSATGE, COM JO US L’HE ENVIAT, AMB LA 
MÀ ESQUERRA, I M’ESTÀ COSTANT MOOOOLTA 
FEINA. PERÒ HO FAIG AMB GUST, PERQUÈ 
TOTS DESENVOLUPEM LA NEURÒBICA, I MAI 
NO TINGUEM EL MAL D’ALZHEIMER !!! j

E l dia 4 de febrer de 2016 es va celebrar, a la 
seu de la Confederació Sindical de CCOO, el 
plenari de salut laboral de la Federació de 

Pensionistes (Grup d’Amiant) per tractar els temes 
següents:
•      Balanç 2015 i informació de la Campanya 

Controlant l’Amiant Envellirem més 
Activament”.

•     Informació sobre el Pla de Treball Confederal.
•     Pla de Treball Federal sobre Amiant.

A aquest plenari van assistir els responsables 
dels següents territoris: Andalusia, Astúries, Aragó, 
Castella la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, 
Euskadi, Catalunya, Navarra, València, La Rioja, 
Cantàbria i Madrid.

El responsable del grup de treball, Carlos 
Mella, va estar acompanyat pel company Rafael 
Carrasco, adjunt a la Secretaria d’Organització i 
Comunicació de la Federació estatal, i el company 
José Rodríguez Valdés, adjunt a la Secretaria 
Confederal de Salut Laboral (Amiant, Sílice i 
Drogodependències).

Diverses federacions col•laborem amb la  
Secretaria de Salut de CCOO amb l’objectiu 
d’organitzar a persones treballadores i persones 
jubilades que en la seva etapa laboral hagin  tin-
gut contacte amb l’amiant,així com també amb 
la població de persones afectades, familiars i/o 
veïns i veïnes de l’entorn dels centres industrials 
a on es treballava amb amiant.

La Federació de PPJJ estem mantenint contacte 
permanent amb les federacions vinculades a aquest 
àmbit productiu i fem  un seguiment exhaustiu de les 
sentències judicials al respecte, a fi de que es recone-
guin com a malaltia professional les greus patologies 
conseqüència del contacte amb aquest material. j

Salut

Campanya “Controlant l’Amiant Envellirem 
més Activament”: http://bit.ly/1uCPVa2



Activitats de la Utopía

18 maig 2016

E l passat 25 de febrer vàrem realitzar la sortida 
a Sant Guim de Freixenet, on es va fer una 
visita guiada a l’empresa “El Pastoret”. Aquesta 

empresa familiar es dedica a l’elaboració de iogurts i 
formatges, de forma tradicional.

Aquesta empresa utilitza mitjans tradicionals per a 
l’elaboració dels seus productes.

El 17 de març ens vàrem treslladar fins a Alcover, 
Tarragona. En aquesta ocasió es va realitzar una visita 
cultural al museu municipal.

En aquest museu vam contemplar una extensa 
col·lecció de fòsils, que estan petrificats a les pedres 
de l’antiga pedrera d’Alcover. També es va visitar el 
museu de la mel, que està a la mateixa població.

El 28 d’abril, la sortida es va realitzar a Reus. 
L’activitat cultural es va centrar en la visita al Gaudí 
Centre de Reus. Aquesta visita al Centre Gaudí anava 
vinculada a una  visita guiada mitjançant una explica-
ció individualitzada, amb un suport d’àudio. j

Activitats de la Utopia

Properes activitats

•  16 de juny.  “La ruta de l’arròs”. TORTOSA. 
TARRAGONA.

•  14 de juliol. Visita a AMPURIABRAVA.  
ROSES. GIRONA.

•  22 de setembre. Visita al Santuari de Lourdes. 
MARESME.

•  Primera quinzena d’octubre. Setmana Cultural. 
Ruta dels Càtars. França.

•  24 de novembre. Visita a la Fageda d’en Jordà. 
GIRONA.
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Activitats culturals  
segon semestre del 2016

S ense dubte, la cultura per al conjunt del sindi-
cat és un eix important, i ho és des d’una ves-
sant crítica i de denúncia que, com a sindicat, 

no només és la nostra responsabilitat, sinó el nostre 
deure amb l’afiliació i amb el conjunt de la societat. 

La proposta cultural de la Federació s’articula el 
voltant de dues finalitats: 
1)  desenvolupar activitats culturals que responguin 

als valors del sindicat i els interessos dels afiliats i 
afiliades. En el compliment d’aquestes finalitats, el 
mes de gener es va enviar una enquesta a l’afiliació 
de Barcelona, Badalona i l’Hospitalet, per tal de 
recollir la seva opinió en relació a les activitats que 
s’han anat organitzant des de Barcelona, recon-
duir-les, si s’escau, i elaborar una nova proposta 
en funció dels resultats, que van ser l’organització 
d’activitats vinculades a la memòria històrica, 
xerrades de temes d’actualitat, excursions de curta 
durada, projecció de documentals...

2)  aposta per fer un treball en xarxa per tal de sumar 
recursos, que no restar, potenciant  aquelles acti-
vitats organitzades des d’altres secretaries i fede-
racions,  bé vinculades a dates significatives per a 
CCOO, com són:  8 de Març (Dia de la dona treba-
lladora, Primer de Maig (setmana cultural), 11 de 
Setembre (Diada nacional ) 25 de Novembre (Dia 
mundial contra la violència de gènere), per exem-
ple, o que considerin d’interès per a l’afiliació de 
la Federació.
En funció d’aquestes dues finalitats, la proposta 

cultural per a aquest 2n semestre és la següent:

26 de maig
Xerrada: Víctimes de l’exili i les fronteres (Portbou, 
1939 - mar Egeu, 2016), a l’Speaker’s Corner de 
l’Espai l’Assemblea, seu de CCOO de Catalunya (Via 
Laietana 16, soterrani, Barcelona). A les 17.30 h. 

4 de juny:
Sortida de Cerbère a Portbou. La ruta Walter 
Benjamin (pendent de confirmació). 
Aquestes dues activitats les organitza la Fundació 
Cipriano García, i des de la Federació se’n farà 
difusió.

28 de juny:
Xerrada informativa. Què passa amb les nostres 
pensions?

15 de setembre
CINE- FÒRUM. Projecció de la pel·lícula “La vella 
dama indigna”.
El film narra la història de madame Bertini, una dona 
de 70 anys que es queda vídua després de tota una vida 
d’abnegació i obediència, primer com a filla, després 
com a esposa i mare. Quan es queda vídua, decideix 
emprendre una nova vida i gaudir dels plaers prohibits 
fins ara. Es rodeja de noves amistats (dones que fan la 
prostitució al barri i un sabater anarquista), tots elles 
amb el rebuig de la seva família convencional.

5 d’octubre
Dia mundial de la docència: Projecció del documen-
tal “El mestre que va prometre el mar”.
És la  història de l’Antoni Benaiges, un mestre català, 
installat per vocació i convicció a un minúscul poble 
empobrit de Burgos, que va ser assassinat pels militars 
l’any 1936, només esclatar la Guerra Civil. El documen-
tal explica la història d’Antoni Benaiges, el mestre que 
va acabar a una fossa comuna “per prometre el mar”.

Primera quinzena d’octubre
Sortida de cinc dies al país dels càtars (més endavant 
s’articularà informació més detallada d’aquest viatge).

Novembre
Lliurament del XVII Premi de Poesia “Memorial José 
López”. j
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Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe

S egons una revista alternativa («El Otro 
País»), EUA, juntament amb algunes potèn-
cies europees, abriga uns plans intervencio-

nistes i militars en relació a diversos països àrabs 
d’Àsia Occidental (vulgarment anomenada Pròxim 
Orient) i del Nord d’Àfrica.

Les sospites comencen per creure que la 
«Primavera àrab» de 2011 ja hauria sigut «inspira-
da» per l’espionatge nord-americà. Lo qual no treu 
ni una engruna del caràcter eminentment popular 
que va tenir aquell moviment. Però que no va arribar 
a gaires resultats positius. Només Tunísia ha acon-
seguit una democràcia més o menys correcta. 

Pel que fa a Síria, el principal problema actual, tot 
va començar amb una revolta popular i democràtica 
contra la dictadura. Però tot seguit hi va haver tota 
una sèrie d’intervencions externes, evidentment 
interessades. Aquestes han convertit la guerra de 
Síria en un cul-de-sac.  

Juntament amb això, la revista esmentada recorda 
com l’espionatge nord-americà (la CIA) va crear i va 
finançar Al-Qaeda en els dies ja llunyans de la guerra 

d’Afganistan contra l’URSS. Després l’esmentada 
organització terrorista va emprendre els seus propis 
camins. Però s’afirma que fins i tot l’Estat Islàmic 
(EI), organització terrorista i greument criminal, ha 
sigut creat i impulsat per la CIA. Fins i tot es creu que, 
mentre unitats militars nord-americanes bombarde-
gen l’EI, la CIA el continua finançant de sotamà.

I tot això per a què?? Doncs es creu que el Pla 
consisteix a fer que tots els països que tenen petroli 
(excepte Aràbia saudita, que és «amic»), esdevin-
guin greument inestables, de tal manera que es 
justifiqui la intervenció occidental per «restablir 
l’ordre». Com ja s’ha fet a Síria. En definitiva: per 
controlar el seu petroli.

Aquest seria el projecte de l’administració EUA, 
més o menys secundat per França, entre altres. Ens 
trobaríem, per tant, en vigílies d’una tongada de 
guerres en tota una zona mundial estratègica. 

Em remeto a «El Otro País», número 76, des-
embre de 2015, pp. 3,4 i 5. Cal remarcar que tots 
els diaris oficials occidentals mantenen un «respec-
tuós» silenci. j

Hoy, en nuestro país, el empleo y los sueldos son 
de vergüenza, comparados  con la media euro-
pea, que, sin entrar en matices ideológicos,  

también se lo debemos a los lumbreras  todólogos con 
respecto a la nefasta reforma laboral del pasado 10 de 
febrero de 2012. Ellos sí quedan bien renumerados, 
con buenos sueldos y cotizaciones altas para que les 
queden buenas pensiones, a costa del sacrificio de 
los trabajadores y del pueblo llano. Estamos hartos 
de tener que apretarnos el cinturón y que nos tomen 
por idiotas y de que miles de ciudadanos tengan que 
hacer equilibrios para poder llegar a final de mes. 

Por otro lado, tenemos los vergonzosos recortes 
públicos, especialmente en la sanidad, uno de los 
pilares más importante del Estado de bienestar, las 
urgencias de los hospitales colapsados, dando una 

imagen de tercermundismo, con riesgo de que pue-
dan fallecer enfermos. Se necesitan urgentemente 
medidas para evitar tal situación. 

Trabajo, enseñanza y vivienda:
Es necesario que se promueva una política 

de reforma laboral, enseñanza y vivienda. Una 
vivienda digna a un precio asequible se ha con-
vertido hoy en día en un problema para muchos 
ciudadanos, el principal motivo del frenado de la 
emancipación de los jóvenes. Recordemos que el 
artículo 47 de la Constitución española dice que 
todos los ciudadanos tienen derecho a una vivien-
da digna. Los jóvenes españoles dedican un 60 % 
de su salario a la vivienda, a lo que hay que añadir 
la inestabilidad de los contratos laborales, etc… 
Hay, pues, que poner en marcha las bases para 

Preparatius de guerra?

Contra los hechos 
antisociales José Castillo Rubiño

Afiliado
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Puede que efectivamente se haya colado. Sus 
partidarios entenderán que la perfección no 
puede equivocarse y que todo lo que hace es 

correcto, pero los que esperan con el hacha de ajustar 
cuentas en la izquierda piensan que sí. En estos tiem-
pos de crisis, se pone a prueba en bastantes ocasiones 
la coherencia de nuestras opiniones, porque no es 
fácil compaginar la necesidad de rechazar esta políti-
ca de austeridad que rebaja nuestras condiciones de 
vida y proponer soluciones que conduzcan realmente 
a superar los hachazos que recibimos nosotros, las 
clases populares. Nadie se libra en mayor o en menor 
grado de una contradicción que, para aquellos que 
tienen la piel fina, supone un motivo para justificar la 
división y el alejamiento de un entendimiento entre 
todas las fuerzas políticas y movimientos sociales. 

Las organizaciones que representan  las reivindica-
ciones de la población, las más antiguas y las de nuevo 
cuño se necesitan. Las necesitamos nosotros, los afec-
tados como ciudadanos que somos por estos recortes, 
y no sobra, puesto que falta y mucho, el que recla-
memos  diálogo y entendimiento.  Diálogo que no es 
imposición, ni puede ser el menosprecio de unos a los 
otros. En la izquierda, tenemos un amplio repertorio 
para desacreditar a los nuestros y, desgraciadamen-
te, muy pocos se libran de utilizar ese dedo acusador 
cuando surge la discrepancia. En la izquierda aún 
necesitamos saber, o aceptar, que también en nuestras 
filas existe una pluralidad de intereses e ideas. Aunque 
nos unan más cosas que las que nos separan. Aunque 
no nos sobren activistas de la calidad de Ada Colau. 
Aunque no tengamos sindicatos que puedan acreditar 
el historial de CCOO en el pasado y en el presente. La 
necesidad nos une y, por supuesto, no tenemos por 
qué estar siempre de acuerdo con Ada porque ella, 
como todos, no está en posesión de la verdad absoluta. 

Aunque seguro que le sucede como al más común de 
los mortales y le cueste reconocerlo.

Ada Colau es un bien a preservar, a proteger y 
a compartir desde la seriedad de planteamientos y 
desde la misma trinchera. No nos equivoquemos. A 
su cabeza le ha puesto precio la derecha de este país, 
con La Vanguardia y El País al frente. Los diarios 
más conservadores de la España de siempre, como 
el ABC y la Razón, ven en ella la pieza más codiciada 
de la izquierda española. Son los mismos que des-
acreditan la posibilidad de una política económica 
alternativa a los recortes para los trabajadores. La 
derecha mesetaria y la derecha independentista esta-
rían encantados si Ada Colau no lograra apoyos para 
los presupuestos de la ciudad de Barcelona para este 
año y para los siguientes. La debilidad institucional 
hace que los equilibrios para ejercer el mandato de 
las urnas sean más complicados. No, nosotros no 
podemos tener en cuenta sus opiniones sobre quién 
tiene derecho a realizar huelgas o si los sindicalistas 
tienen demasiadas horas dedicadas a la actividad sin-
dical. Ella es un símbolo de  lucha y con el prestigio 
suficiente para canalizar las aspiraciones de miles de 
trabajadores que propugnamos un cambio en la polí-
tica. Ada Colau sabe que necesita el apoyo de CCOO y 
UGT en la práctica diaria.  Seguro que no ignora que 
le apoyamos, aunque a veces se equivoque como todo 
el mundo alguna vez lo ha hecho. Claro que también 
sería bueno que se protegiera de los que le adulan, 
o le aconsejan desde posiciones infantiles de pocos 
pero buenos y la asamblea permanente. El activismo 
vanguardista es necesario a veces,  pero la lucha de 
masas y las instituciones que modifican las leyes se 
ganan desde una inequívoca mayoría social, que es 
diversa y de la que no sobra nadie. Por otro lado, más 
vale hacer y colarse que no errar por no hacer nada. j

Ada Colau se ha “colao”

cambiar la actual reforma laboral, para aumentar 
la contratación indefinida, la ocupación de calidad 
y los salarios dignos para los jóvenes y, en general, 
lo que es esencial para la buena marcha de nues-
tro país. Combatir las desigualdades sociales, con 
plan de rescate que afronte el paro, los desahucios, 
la alimentación, la pobreza energética y la pobreza 
infantil. No dudo y confío en las buenas intencio-
nes del Gobierno entrante, pero, desgraciadamen-
te, en nuestro país estamos cansados de ver como 

nuestros políticos más representativos han sido 
deshonestos con sus votantes y han abusado de 
la confianza que, elección tras elección, pusimos 
en ellos. Hemos sufrido la brutalidad del ajuste 
y la austeridad que han provocado la regresión 
generalizada de derechos sociales, y laborales, el 
aumento del paro, la pobreza y la desigualdad, y 
una creciente deslegitimación de las instituciones 
de gobierno y representación. Hemos quedados 
anclados en los viejos fueros medievales. j

Manuel Pérez Vera
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A lo largo de la historia, los pueblos, naciones, 
ciudadanías, clases trabajadoras, oprimidas por 
las potencias imperiales, coloniales, autoritarias, 

o por gobiernos y clases explotadoras, han sufrido un 
discurso similar, con el objetivo de conseguir su resig-
nación y sometiéndolos, pero no se doblegaron,  y se 
organizaron para liberarse de la esclavitud, la tiranía o 
la dominación. Las revoluciones democráticas y popu-
lares de los últimos siglos han gravado a hierro y fuego 
una verdad: Sin soberanía popular sobre los instru-
mentos y recursos de la economía no hay democracia.

La UE realmente existente es la negación de los 
principios de la democracia  y la soberanía de los 
pueblos. La UE de las oligarquías, protegidas por 
el nuevo imperio alemán, no es reformable desde 
su interior. No cederán sus privilegios y ventajas 
acumulados desde el tratado de Maastricht y la 
implantación del euro. Ni siquiera escuchan las 
advertencias de su “amigo americano” y de su ins-
trumento, el FMI, temerosos de que la persistencia 
de las políticas económicas consustanciales a la 
moneda única termine por arruinar la recuperación 
económica internacional y desencadene o favorezca 
una nueva crisis económica internacional.

Nuevamente, como enseña la historia, deberán 
ser las naciones, los pueblos y las clases trabaja-
doras oprimidas y explotadas quienes levanten la 
bandera de su liberación nacional popular, social, 
por la democracia, la libertad, los derechos sociales, 
la igualdad y la construcción de una relación basada 
en el respeto mutuo, el pacto entre iguales y la soli-
daridad.

Las naciones y los pueblos del sur de Europa, 
por su condición de oprimidos, están llamados a 
encabezar  la rebelión contra la UE opresora, anti-
democrática y antisocial, y señalar el camino de la 
libertad y la justicia social al resto de naciones y 
pueblos de Europa, para construir nuevas relaciones 
basadas en el respeto mutuo, el pacto entre iguales 
y la solidaridad.

Pero toda estrategia emancipatoria exige de ins-
trumentos organizativos que la hagan realidad.

(Construyamos un sindicato                               
Combativo e insobornable, que 
Se atreva a luchar y conquistar 
Nuestras reivindicaciones) j

1º desde hace más de cuatro décadas, los gobier-
nos de españa han consentido que las entida-
des bancarias y las empresas, como eléctricas, 

telefonía, gas, transporte público y un sin fin de 
empresas públicas y privadas, y personas osten-
tando cargos públicos de relevantes funciones en 
el gobierno, las autonomías, los ayuntamientos y 
otros cargos en funciones sociales, se hayan enri-
quecido del capital devengado por todos los espa-
ñoles, cuyo montante equivale a 800 € por cada 
español censado en nuestra nación hasta el 31 de 
marzo de 2016.

2º la ammistía fiscal ha sido un parabién para 
que todos los corruptos mantengan sus riquezas en 
suiza, panamá u otros lugares del mundo.

3º pero se apagó un poco el fuego con la no subi-
da de las pensiones y los salarios, más los grandes 
recortes en sanidad y seguridad social. Por ello, 
nos reconocemos como una sociedad en declive. 
La corrupción nos cuesta a cada español 2.000 € 
Anuales.

Por todo lo suscrito, ruego una vez más a todos 
los estamentos sociales, como ayuntamientos, par-
tidos políticos honrados, abogacía, notarías, patro-
nales, sindicatos y asociaciones en general, para que 
contribuyan a una gran audiencia abierta para que 
todos los corruptos devuelvan lo sustraído hasta el 
último céntimo, y la justicia les caiga como una losa 
hasta pagar los delitos que emerjan de los hechos 
acaecidos. Gracias. j

Pueblos de Europa: ¡levantaos!

Expoliación de  
las arcas españolas

José Castillo Rubiño
Afiliado

M. Silva
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El futuro de las pensiones Antonio Chacón Jiménez
Cofundador de las CCOO

Del peligro del futuro de las pensiones no hablan 
los políticos. Porque ellos las tienen asegura-
das. Para continuar financiándolas no hay más 

remedio que crear empleo, para que la juventud tenga 
pensiones decentes cuando se jubilen.

Esta generación que hoy está jubilada del trabajo, 
pero no de la vida, la mayoría ha estado trabajando 
de sol a sol, creando el reino del trabajo en la tierra, 
y no en el cielo. Los que nunca hicieron nada son los 
que se están beneficiando hoy del producto de estas 
personas.

Para crear riqueza, decenas y centenares de veces 
en el transcurso de sus vidas se enfrentaron al capita-
lismo opresor, para liberarse de los crueles sufrimien-
tos a los que estaban sometidos, y hacerse dueños de 
su propio destino.

Pero la mayoría de las veces fueron humillados y 
tuvieron que emprender la retirada, guardando en el 
fondo de su alma el dolor, la ofensa, la desesperación 
y la ira, levantando la mirada hacia el cielo, donde 
la religión les había prometido que encontrarían la 
salvación.

Actualmente, la clase obrera continúa arrastran-
do las cadenas de la esclavitud, sustituidas por otras 
más modernas que el capitalismo, con el visto bueno 
de sus gobiernos, hoy han impuesto a los trabaja-
dores, para enriquecerse más y en menos tiempo, 
con menos trabajadores y arrojando a los demás 
a engrosar el ejército de parados, tal y como decía 
Carlos Marx.

Durante el tiempo que hemos estado trabajando, 
hemos ingresado una parte de nuestro salario a la 
Seguridad Social, para hoy, a los sesenta o noventa 

años, tener una pensión para vivir los últimos años de 
vida con mayor felicidad y seguridad.

Ahora sufrimos el drama del descontento, la 
intranquilidad, la incertidumbre y la desesperación al 
ver como el Gobierno congela las pensiones de miseria 
de la inmensa mayoría de los pensionistas españoles, 
que son las más bajas de Europa. Nos incorporaron a 
la UE para progresar hacia el norte y paradójicamente 
vamos hacia el sur, concretamente hacia los países 
africanos. ¿Qué persona que tenga una mentalidad 
humana y solidaria no se le remueve la conciencia 
contemplando estos métodos, tan inhumanos contra 
unos ciudadanos desgastados y extenuados por la vida 
de sufrimiento que han llevado en la guerra, y después 
de 40 años soportando una dictadura antiobrera, la 
más cruenta que ha soportado nuestra nación?

Esta es la democracia que el Gobierno de turno 
está predicando continuamente por los medios de 
comunicación, alardeando del bienestar social conse-
guido, que los trabajadores y pensionistas no vemos 
por ninguna parte, será que solo la ha creado para que 
disfruten los ricos y los políticos. 

Dicen que se van a rebajar el sueldo, y yo me pre-
gunto: ¿cómo poder creerlo después de tanta promesa 
incumplida?

Esta es la consecuencia de la aplicación de un 
socialismo descafeinado, conducido por oportunistas, 
que han vaciado de contenido el ideal que más pro-
greso ha dado a la humanidad. Sin duda, la sabiduría 
de la naturaleza será la encargada de dar un líder, a 
no tardar mucho, que los vuelva a resucitar. Porque 
han tirado los valores de la izquierda al cubo de la 
basura. j
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H a fallecido SATURNINO BERNAL 
MELLADO, referente de la lucha obrera del 
Vallès.

La mañana del pasado jueves, día 14 de abril de 
2016, recibí la triste noticia, a través de mi buen 
amigo y compañero Manuel Castillo, de que  nuestro 
amigo y compañero Saturnino había fallecido. Dejó 
de existir a la edad de 76 años, y marchó de este  
mundo por el cual tanto luchó por conseguir una 
vida mejor para todos.

 Saturnino fue un nato luchador social de izquier-
da, sindicalista de CCOO, un buen camarada, soli-
dario como pocos. Él luchó por lo que creía que era 
justo, es decir, él luchó por la justicia social y por 
la dignidad humana. La lucha que él llevó a cabo la 
reivindicó siempre desde el sindicalismo obrero de 
CCOO. Fue un nato guerrero, que nunca se doblegó 
ante la adversidad y que siempre mantuvo su con-
vicción de sindicalista.

Amigo Saturnino: tú supiste mejor que nadie rei-
vindicar la dignidad de nuestra ciudadanía para los 
más necesitados y mantuviste siempre el sueño y la 
esperanza de que llegaría un día, no muy lejano, en el 
cual se abriría una nueva etapa  de Justicia Social, en 
que la prioridad sería la vida y el bienestar en todas 

las regiones de España… Recuperar los derechos  
perdidos en anteriores luchas de clases, las condi-
ciones de trabajo estables y sueldos dignos para los 
trabajadores y pensionistas, y viviendas dignas. Ley 
de dependencia, etc...  Compañero Saturnino: nos 
sentimos muy orgullosos de haber compartido sue-
ños e ideales. Seguiremos por el camino que tú nos 
mostraste; no podemos perder ni un solo segundo 
más. Debemos seguir en esta trinchera de lucha.  
Permítanme que en este concepto muestre el perfil 
más radical, y que no nos llamen radicales, porque 
somos radicales por necesidad, porque nos están 
privando de todos nuestros derechos y los derechos 
y el bienestar de nuestros hijos.

¡Hasta siempre compañero Saturnino Bernal 
Mellado!

Gracias por haber existido… Hasta la victoria 
siempre. 

¡En este mundo avanzado, 
Contra el pobre y el distinto
Cuanto dolor destilado!
Me pongo junto a tu vera:
Que nadie es mejor que nadie.
¡Qué verdad más verdadera!” j

Ha partido hacia los  
luceros un amigo y compañero

José Castillo Rubiño
Afiliado

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 Federació participa en...

Fira de la Gent Gran
Del 27 al 30 d’abril, al recinte de les Drassanes 
reials, vàrem participar en la 18ena edició del saló 
Fira de la Gent Gran de Catalunya.

Aquest espai ens 
permet mantenir con-
tacte amb els grups 
que s’apropen d’arreu 
del territorio, així 
com amb els repre-
sentants de les ins-
titucions públiques, 
així com amb les 
entitats i associacions 
vinculades a l’àmbit 
de la gent gran. j

Actiu sindical
Una delegació de la Federació de PPJJ va  partici-
par a l’acte central de l’actiu sindical de CCOO, que 
es va realitzar a Madrid, el passat 1 d’abril.

Van ser rellevants les intervencions de Nicolas 
Sartorius i del Secretari General Confederal 
Toxo. j 

Visita de l’honorable 
consellera de 
Benestar i Família, 
Dolors Bassa.

Visita de la representa-
ció de l’Ajuntament de 
Barcelona.

José Ignacio Fernández Tojo Nicolás Sartorius
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BLLAPAG
El passat dia 13 d’abril, els companys i compamyes  
del BLLAPAG va fer un recorregut per la capital de 
la comarca de l’Anoia. 

Varen  visitar, entre d’altres, l’ajuntament i els  
elements arquitectònics més significats d’aquesta 
meravellosa població d’Igualada. La visita va fina-
litzar al museu. Aquesta es va realitzar acompan-
yats/des per la directora del Museu de la Pell, que 
va donar tot tipus d’explicacions dels sistemes i 
maquinàries per adobar les pells.

Va ser una inoblidable experiència, tant pels llocs 
visitats com pels amplis coneixements apresos.

El passat dia 5 de maig dins l’Acte Central del 1r de 
maig a Cornellà, la Federació de PPJJ de BLLAPAG  
va fer l’entrega d’una placa de reconeixe-
ment al company Julian Borrega Garcia de 
la comarca de l’Anoia, pel seu recorregut dins el 
moviment obrer sindical des de la mina La Camocha 
(Astúries) fins avui dia que comptem amb ell com a 
membre de l’Executiva Comarcal.

Dins l’acte vam poder comptar amb la presencia i 
participació del Honorable Sr. Oriol Junqueras.

GIRONA
Primera activitat organitzada des de la Comissió 
de Cultura de CCOO de les comarques gironines: 
Xerrada sobre “Els exilis” 

Activitats Comarcals
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A CCOO de les comarques gironines, hem creat un 
grup de treball o comissió de cultura, amb l’objectiu 
de tractar temes socials i culturals, i la primera acti-
vitat que hem organitzat ha estat una xerrada sobre 
Els exilis, just el dia de la República, 14 d’abril, que 
aquest any fa 85 anys que es va proclamar. 

Per a aquesta xerrada, van convidar en Toni 
Garcia, professor d’història d’institut i coordi-
nador del grup de treball sobre Exili, deportació 
i holocaust de l’alt Empordà, que ens va fer un 
resum de la nostra recent història sobre els exiliats 
republicans. 

I la Cristina Mas, militant de la Lluita 
Internacionalista i periodista, coneixedora del món 
polític àrab i especialment del sirià, ens va portar 
informacions de l’estat actual dels refugiat a Grècia, 
notícies de primera mà, ja que havia tornar de Grècia 
feia tan sols dos dies. 

En aquesta xerrada vam poder constatar certes 
similituds entre l’exili dels republicans l’any 39 i 
l’exili dels refugiats actuals:

Bombardejos indiscriminats a la població civil
El poble fuig del terror i la mort, és la seva única 

esperança, d’arribar en un lloc segur i en llibertat.
França no volia els exiliats republicans, els 

governs europeus tampoc volen els refugiats sirians, 
afganesos, paquistanesos...

Els governs adopten mesures inhumanes i molt 
dures contra els refugiats.

Existeix una solidaritat ciutadana envers els refu-
giats.

El poble espanyol, durant la guerra civil, va que-
dar totalment abandonat a nivell internacional, igual 
que el poble sirià actual.

La història es repeteix. 
Cal pressionar els governs perquè adoptin políti-
ques adequades amb els refugiats, senzillament per 
humanitat i perquè aquesta Europa no deixi de ser 
democràtica i humanitària. I també cal accelerar 
el treball del nostre Memorial Democràtic, tant de 
temps aparcat i oblidat. 

Hem de conèixer el passat per entendre el present 
i així evitar que es tornin a reproduir els mateixos 
errors. 

La comissió de cultura de CCOO de les comar-
ques gironines tenim prevista una sortida al Museu 
Memorial camp de Ribesaltes, per al dissabte, 21 de 
maig de 2016. Carme Bosch, cbamblas@ccoo.cat t: 
620875781. 

VOCC - Catalunya central
El passat dia 15 d’abril vàrem realitzar una activitat 
cultural visitant el “Castell de Santa Florentina” i el 
Maresme. 

Comença la ruta en direcció al Maresme, pas-
sant per Mataró i Arenys de Mar, fins a arribar a 
Canet de Mar. En aquesta població vam visitar  el 
Castell de Santa Florentina, obra de Lluís Domènech 
i Montaner. Aquí contemplem  els seus acolorits 
vitralls, les grans peces de marbre del terra, les fustes 
tallades dels sostres, el ferro forjat i les escultures 
que harmonitzen aquest grandiós espai ple de llum, 
color, formes i volum. Tot això acompanyats i asses-
sorats per un guia. j



La contra

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


