
Butlletí de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CC.OO. de Catalunya  Nº 65 / març 2017

www.ccoo.cat/pensionistes

44 11è Congrès de la nostra Federació

44 El Congrès decideix 
l’equip executiu 
pels propers quatre 
anys

Nou equip executiu

Mesa del 11è congrés de la Federació

Miquel LLuch Julián Gutiérrez Joan Carles Gallego



Federació de pensionistes i jubilats  
de CC.OO. de Catalunya

Via Laietana, 16, 3º - Tel.: 93 481 27 69
www.ccoo.cat/pensionistes
Horari: de dilluns a divendres,  
de 9 a 14 hores.

Responsable  
de la comissió de redacció:  
Miquel Lluch Rodriguez

Consell de redacció: 
Jaume Huguet
Manel Pérez
Juan Navarro
Antonio López
Carlos A. Salto
Benigno Martínez

Col·laboradors: 
Membres de la CE i  
del Consell de la Federació.

Correcció:
Antoni Ferret Soler

Fotos:
Arxiu de la Federació.

Maquetació e impressió: 
Texto y Color 65, s.l.

Dipòsit legal: 
B-27833-96

El Boletín La Nostra Veu es una publicación 
de expresión libre y de carácter plural; 
vehículo del más amplio ejercicio de la 
democracia y de la participación de los y 
las pensionistas de CC.OO. Respeta las 
opiniones de sus colaboradores, pero no 
comparte necesariamente todos los puntos 
de vista manifestados por éstos en los 
artículos firmados que se publiquen.

Visita la nostra web: www.ccoo.cat/pensionistes.
Trobaràs tots els documents complerts.
Actualitza les teves dades i posa’t en 
contacte amb nosaltres a través de:  
fjubil1@ccoo.cat
Resoldrem els teus dubtes.

Sumari

2 març 2017

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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Editorial

març 2017

El passat dia 1 de març celebràvem 
el nostre 11è Congrés a Catalunya

Ha estat un procés productiu, hem aconseguit 
millorar les propostes i generar un pla d’acció 
que permetrà promoure-les i assolir-les. 

En aquest procés, les assemblees convocades s’han 
dut a terme de manera conjunta amb les federacions 
del ram d’origen. La participació en aquestes assem-
blees  ha estat fluixa, malgrat l’increment de persones 
afiliades dels darrers anys. En canvi,  en la resta del 
procés s’han complert els nivells de participació pre-
vistos.

El congrés es va desenvolupar d’acord amb el regla-
ment i complint l’horari acordat, sense incidències i 
amb una candidatura unitària pel que fa als òrgans 
de direcció i a les delegacions als congressos de la CS 
de la CONC i a la Federació estatal. També varen ser 
aprovades 4 resolucions referents a la situació de les 
pensions, la situació de les persones refugiades, la 
simplificació de la comptabilitat i el pacte pel dret al 
referèndum.

Van assistir-hi com a convidats els secretaris gene-
rals de la CS de la CONC i de la Federació estatal, 
entre d’altres càrrecs de l’estructura federativa i 
territorial.

Ara s’inicia  la nova etapa de l’11è Congrés. La situa-
ció de tots els elements del sistema de protecció social 
segueix essent insuficient, tenim molta feina per fer i hem 
d’estar preparats i actius per defensar els nostres drets.

Les lleis es redacten per poder ser justes, si hi ha 
una injustícia i no la denunciem, perdem la dignitat, i 
amb la dignitat no es negocia.

Aquesta tasca hem de realitzar-la en l’àmbit del sin-
dicalisme confederal transversalment amb les federa-
cions de ram i també amb els territoris, enfortint el 
sistema de doble adscripció per mantenir l’afiliació.

La nostra assistència als processos congressuals de 
les unions i federacions consolida la nostra implicació 
en l’organització. Aquesta relació ens permet partici-
par en els òrgans de decisió per expressar els nostres 
objectius i plantejar les nostres propostes.

La nova direcció federativa que encapçalo adqui-
reix el compromís i té la voluntat d’implementar les 
accions que ens portin a assolir els objectius acordats 
en el Congrés.

Hem d’intensificar les activitats i les accions arreu, 
tant les pròpies com les vinculades als territoris, tre-
ballant en comú amb l’organització. j
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Miquel Lluch
Secretari General
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L a classe obrera suportem des de fa anys un 
bombardeig constant contra la sostenibilitat 
del Sistema Públic de Pensions de la Seguretat 

Social, maldant per augurar-nos grans problemes de 
pervivència a mitjà/curt termini.

La realitat, però, ens mostra que mentre es publi-
caven informes i estudis anunciant la mort del 
Sistema, des dels anys noranta, any rere any, el 
Sistema Públic de Pensions presentava superàvit. 
Concretament, en el Règim General de la Seguretat 
Social, els ingressos eren superiors a les despeses. 
Tant és així que si s’hagués estalviat el superàvit des 
de l’inici, pensant en el finançament del Sistema de 
Pensions, actualment tindríem un capital acumulat 
de més de 519 mil milions d’euros, segons l’informe 
del secretari general confederal de CCOO en la seva 
compareixença, el passat novembre de 2016, davant 
la Comissió Parlamentària de Seguiment del Pacte 
de Toledo.

Aquest superàvit perdurà fins a l’any 2012, però 
només s’havia convertit en estalvi a partir de l’any 
2003, amb la creació del Fons de Reserva del 
Sistema de Pensions. L’any 2012, doncs, el superàvit 
deixa de produir-se.

Els efectes de la crisi van “in crescendo”, junt amb 
els mals auguris del futur, teixint una mena de teló 
de fons de “no hi ha res a fer”. Al mateix temps, el 
Govern de Madrid, fent ús de la seva majoria absolu-
ta, es va polint la “guardiola” dels pensionistes.

Les solucions que s’arbitren per a resoldre el pro-
blema són les retallades, argumentant que ens tro-
bem davant una crisi estructural del sistema.

El Govern, però, té un altre problema greu, el de la 
banca, i li cal demanar ajuda a la Unió Europea.

Segons el Boletín Económico del Banco de España 
de juny de 2012, la Comissió Europea desemborsà 
més de 41mil milions d’euros a través del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad. És clar que no pas gratis, 
sinó amb unes condicions ben explícites: mesures 
específiques per als bancs, reformes relatives a la 
gestió i institucionals; supervisió i regulació del sec-
tor financer; control estricte del destí últim dels fons 
rebuts; control, també estricte, del compliment dels 
compromisos assumits pel Govern espanyol en el 
Pacte d’Estabilitat i Creixement; endegar un major 
esforç fiscal, així com la revisió de les pensions, 
tal com el Consell Europeu vol i reclama. El no-
compliment d’aquestes condicions i recomanacions 
comportaria la suspensió del Pacte.

Això encara no és tot. L’acceptació de tots aquests 
compromisos troba empara en un altre compromís 
de l’Estat per garantir, davant la Unió Europea, la 
salvaguarda de l’estabilitat pressupostària i la con-
vergència amb les economies de tots els estats mem-
bres de la Unió Europea.

Aquest compromís previ consisteix, ni més ni 
menys, en la reforma de l’article 135 de la Constitució 
Espanyola (CE), promoguda pel Govern del PSOE, 
en conxorxa amb el PP, i aprovada el 27 de setembre 
del 2011.

Aquesta reforma estableix un nou redactat a aquest 
precepte constitucional imposant, entre d’altres obli-
gacions, que “... els crèdits per a satisfer els interessos 
i el capital del deute públic de les Administracions 
estarà sempre inclòs en les partides de despeses dels 
pressupostos i gaudirà de prioritat absoluta. Aquests 
crèdits no podran ser objecte d’esmena o de modifi-
cació per tal que s’ajustin a les condicions que la llei 
empara”.

La reforma de l’esmentat article també imposarà el 
principi d’estabilitat pressupostària i de sostenibili-
tat financera.

D’aquesta reforma legal en ressaltem la seva rigi-
desa, atès que es tracta d’un principi constitucio-

En contra de la llei 23/2013,  
de 23 de desembre, reguladora del  
factor de sostenibilitat i de l’índex de 
revaloració del sistema de pensions  
de la Seguretat Social

Juli Rius
Assessor
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nal. Això ho reflecteix la sentència del Tribunal 
Constitucional (TC)  número 56/2014: “... aquest 
principi es configura per articular la política econò-
mica general integrada en el conjunt sistemàtic de 
la CE. Que els poders públics tenen l’obligació de 
cercar la igualtat, eliminant les situacions que són 
contràries com, per exemple, la desigualtat econòmi-
ca, social, cultural, utilitzant per a tal fi els recursos 
pressupostaris per tal d’assolir l’equitat i la igualació 
social que garanteix la pròpia CE”.

En canvi, passa que el principi del control pres-
supostari predomina per damunt de la resta de 
drets fonamentals o principis constitucionals, en 
lloc de cercar una escaient  interacció entre els dis-
tints nivells normatius (internacional, comunitari, 
intern), d’acord sempre amb els paràmetres consti-
tucionals.

Altrament dit, la nova redacció de l’article 135 de 
la CE pateix el defecte de manca de maniobrabili-
tat, en contrast amb la resta de principis. El control 
pressupostari constitueix una obligació incorporada 
que veda l’exercici de la ponderació i l’ajustament, 
tal com ho fan la resta de principis fonamentals. I, 
en darrer terme, aquesta mancança l’allunya dels 
mecanismes de la sobirania popular.

S’ha ordit un entramat (“lligat i ben lligat”) que 
comprèn, des de l’imperatiu legal constitucional fins 
a la crisi econòmica, venuda com a estructural pel 
que fa al Sistema Públic de Pensions, i acabant en les 
obligacions contretes amb la Unió Europea a canvi 
del préstec per rescatar la banca privada. I ara l’Estat 
ha de complir. I segons ells, complir és retallar  per 
acceptar la garantia del deute i els seus interessos.

A aquest panorama de crisi i mals auguris, cal 
sumar-hi també les expectatives demogràfiques, que 
venen a afegir-se a les causes que justifiquen la refor-
ma del Sistema Públic de Pensions, segons interpreta 
l’Estat.

Reforma que endega el Govern amb l’aprovació de 
la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del 
Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració 
del Sistema de Pensions.

Aquesta llei, posterior a un informe tècnic molt 
comprometedor ordenat en la Llei 27/2011, pretén 
justificar-se per poder mantenir la proporcionalitat 
entre les contribucions al Sistema i les prestacions 
que se n’esperen. És més cert, però, que és fruit del 
compromís de l’Estat amb la Unió Europea, com 
hem fet palès, per a reduir el Sistema de Pensions. 
Això explica la manca de plantejaments dirigits a 
esbrinar si escaurien altres solucions per a garantir la 
sostenibilitat  del Sistema. Manca de plantejaments 
alternatius, certament, puix que es promou directa-
ment un canvi en el Sistema de Pensions.

No hi ha mesures en positiu encaminades en pro 
de la sostenibilitat, com, per exemple, la millora 
d’aspectes del Sistema, sinó que s’apunta, insistim, 
en la recerca d’un sistema nou. Això sí, sense dir-ho 
(“sin que se note”). Sistema nou del qual les/els pen-
sionistes actuals i venidors suportaran la major part 
del risc de l’envelliment.

Fent un xic la vista grossa, podem dir que, amb la 
Llei 27/2011 i el Reial Decret Llei 5/2013, s’esgoten 
les mesures paramètriques orientades vers la soste-
nibilitat del Sistema Públic de Pensions. I, a partir de 
la Llei 23/2013, s’instauren noves mesures regulado-
res, com són el Factor de Sostenibilitat i l’Índex de 
Revaloració del Sistema de Pensions, que, insistim, 
ens menen a un nou sistema de cobertura mínima.

En el preàmbul d’aquesta llei es diu que “... en 
la regulación efectuada por esta Ley, el Factor de 
Sostenibilidad ajusta la pensión inicial de jubilación 
de manera que el importe total que perciba a lo largo 
de su vida un pensionista que acceda al Sistema de 
Pensiones dentro de un cierto número de años y que 
previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida 
sea equivalente al que perciba el que se jubile en un 
momento anterior. Para ello relaciona la esperanza 
de vida estimada en ambos momentos”.

Se’ns diu que l’ús d’aquest paràmetre, el Factor de 
Sostenibilitat, és per a mantenir la proporcionalitat  
entre les contribucions al Sistema  i les prestacions 
esperades, basant-se en les variacions de l’esperança 
de vida per a obtenir un repartiment equitatiu de les 
pensions.

Es tracta d’un mecanisme orientat a limitar el crei-
xement de les pensions blindant la despesa: a major 
esperança de vida, menys import de pensió  per a 
mantenir el mateix cost.
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Aquesta limitació del creixement de les pensions 
és reblada, òbviament, per l’Índex de Revaloració de 
les Pensions, però abandona l’objectiu del mante-
niment del poder adquisitiu, i es configura a partir 
dels ingressos i despeses del Sistema i en unes varia-
bles valorades pel Govern. I ja es veu que el Govern 
només té un objectiu: complir amb Brussel·les per 
imperatiu constitucional. En aquest sentit, fa un ús 
interessat i enganyós del Factor de Sostenibilitat per 
l’orientació a retallar drets i expectatives de dret, en 
lloc de mantenir i revitalitzar el sistema injectant-li 
recursos. Redueix en lloc de fer créixer, fins al punt 
que el nom escaient seria el de “Factor de Devaluació 
del Sistema”.

Així mateix, el Factor de Sostenibilitat basat en 
l’esperança de vida no és transparent en la forma 
d’obtenció de les dades per a determinar aquesta 
esperança. Parteixen de les taules de mortalitat de 
les/els pensionistes  jubilats de la Seguretat Social, 
elaborades per la mateixa Seguretat Social des de 
l’edat de 67 anys com a referència. Aquestes taules 
seran lliurades cada 5 anys, iniciant l’aplicació el dia 
1 de gener de 2019. Cada període de 5 anys projectat, 
serà relacionat amb l’esperança de vida coneguda 
dels 5 anys anteriors. Sembla talment la teoria de 
Juan Palomo: “Yo me lo guiso, yo me lo como”.

Avancem també que la utilització de l’esperança de 
vida com a paràmetre determinant no millora el que 
s’utilitzava, l’IPC, sinó tot el contrari, ni millora els 
ingressos o les taxes de dependència, ni les polítiques 
destinades a la natalitat, ni les migratòries per atreu-
re altres països al nostre mercat de treball..

L’esperança de vida la basa en persones sanes, 
prescindint de la variabilitat que aporten altres 
factors, com per exemple l’obesitat, les discapaci-
tats, malalties cròniques i altres. Tampoc no té en 
compte el possible component discriminatori per 
raó de gènere, atès que l’esperança de vida és major 
en les dones que en els homes. I no obviem, final-

ment, l’aspecte social: “la pobresa assalariada”. Dit 
amb paraules de David Fernández, exdiputat de la 
CUP: “En aquesta crisi que va per barris i que va per 
classes, el diferencial de l’esperança de vida decau 11 
anys segons si es viu en una avinguda de Pedralbes o 
en un carreró de Can Peguera..”.

En definitiva, el Factor de Sostenibilitat és una 
plaga que ens ve al damunt, reblada amb l’altra 
plaga, de la qual ja patim els efectes, la de l’Índex de 
Revaloració, que, oculta en una expressió matemàti-
ca, imposa una altra escapçada de pensions menys-
tenint l’evolució del cost de la vida.

Recapitulant. Ens trobem que, amb la Llei 27/2011 
i el Reial Decret  Llei 5/2013, es dificulta més 
l’accés a la jubilació ampliant l’edat fins els 67 anys, 
a implantar definitivament l’any 2027, mantenint 
excepcionalment la jubilació ordinària als 65 anys en 
el cas d’acreditar 38 anys i 6 mesos de cotització. En 
general, però, s’exigiran 67 anys i 37 anys de cotitza-
ció per assolir el 100 % de la pensió.

Aquesta reforma, però, tindrà poc recorregut real 
degut a la implantació de la Llei 23/2013. Amb 
aquesta llei ja no es tracta de tornar a endurir els 
requisits d’accés a la jubilació, sinó que es tracta de 
torpedinar la mateixa línia de flotació del Sistema 
Públic de Pensions, com hem palesat.

El Govern ens imposa uns indicadors de crisi com 
si fossin únics: la despesa creixent de les pensions, 
la creixent també precarietat de les cotitzacions, 
l’envelliment de la població. I amb tot això pretén 
justificar aquesta Llei.

Nosaltres, en canvi, no hem d’acceptar aquests 
indicadors, perquè sabem que n’hi ha d’altres que 
ens afavoreixen: la millora de la producció, la millora 
de la capacitat de repartiment i de redistribució de 
la riquesa, la possibilitat de finançar les pensions 
amb d’altres recursos, a més de les cotitzacions, de la 
mateixa manera que es financen carreteres, l’exèrcit, 
la monarquia.., etc.

Nosaltres no podem acceptar el problema tal i com 
ens el presenten, perquè sabem que hi ha interessos 
ocults del capital i del món financer, que malden per 
atraure cap als fons privats els diners de les pensions. 
I ja ho fan sense cap vergonya: les asseguradores volen 
fer-se amb un bon tros del pastís de les pensions.

Per això lluitem per afrontar el problema en pro-
funditat, en les causes, negant la crisi estructural del 
Sistema Públic de Pensions, recuperant la capacitat 
econòmica del Sistema sense devaluacions i rebu-
tjant la funesta Llei 23/2013 i exigint la seva dero-
gació. j
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Protecció social

IRSC-IPREM

Hi ha dos termes, l’Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples (IPREM) i l’Indicador de Renda 
de Suficiència de Catalunya, que són determinants 

per a l’accés i l’aplicació del conjunt de les polítiques socials 
tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya.

A Espanya és mitjançant el Reial decret llei 3/2004, de 
25 de juny, per a la racionalització de la regulació del Salari 
mínim interprofessional i per a l’increment de la seva 
quantia. En l’article 2, Establiment d’un Indicador públic 
de renda d’efectes múltiples, diu:
1. Perquè es pugui utilitzar com a indicador o referència 
del nivell de renda que serveixi per a determinar la quantia 
de determinades prestacions o per accedir a determinades 
prestacions, beneficis o serveis públics, i pugui substituir 
en aquesta funció el Salari mínim interprofessional, es crea 
l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
4. Les comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i Melilla 
i les entitats que integren l’Administració local poden uti-
litzar com a índex o referència de renda l’IPREM, sense 
perjudici de la seva potestat per a fixar indicadors propis 
en l’exercici de les competències que constitucionalment 
els corresponguin.

En aquesta norma, es fixa la quantia de l’IPREM, i aquest 
entra en vigor el juliol de 2004, però també indica que les 
comunitats autònomes, en funció de les seves competèn-
cies, podran establir indicadors propis.

A Catalunya, el 16 de febrer de 2005, se signa l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Entre 
molts altres aspectes, en l’apartat d’Inclusió social, en el 
punt 85, es recull entre altres coses que:

Abans del juliol de 2005, el Govern i les organitzacions 
sindicals i empresarials estudiaran la situació de les pen-
sions vigents a Catalunya, amb l’objectiu d’acordar mesu-
res tendents a complementar les pensions mínimes, per tal 
de situar-les, si més no, al 80 per cent d’un indicador de 
rendes propi de Catalunya, per garantir que les pensions 
assoleixin aquest nivell de rendes al llarg de la legislatura.

Al gener de 2006, se signa l’acord del Govern de la 
Generalitat i les organitzacions sindicals CCOO i UGT per 
establir l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya. 
En el nou indicador, la seva quantia havia de ser superior 
a l’IPREM, per compensar el diferencial del cost de la vida 
entre Catalunya i Espanya.

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic,  dins del capítol II, recull la creació 
de l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya. I en la 
disposició transitòria primera, fixa la quantia de l’IRSC per 
a l’any 2006.

Des de juliol de 2006, fruit de la pressió dels treballa-
dors mitjançant les seves organitzacions sindicals, sent la 
nostra organització, CCOO, un actor determinant, tenim 
la llei abans esmentada, i l’IRSC, a més d’indicador d’accés 

i quantia de les prestacions que es regulen en la Llei de 
prestacions socials de caràcter econòmic (prestació com-
plementària per a pensions no contributives, prestació per 
al manteniment de las despeses de la llar per a determinats 
col·lectius, ajuts a cònjuges supervivents, prestació per a 
atendre necessitats bàsiques), és, entre d’altres, un indi-
cador d’accés a programes d’habitatge de la Generalitat, 
ajuts i beques en matèria de formació a persones desocu-
pades, ajuts per part, adopció o acolliment múltiple, ajuts 
i beques municipals, com a referent per a l’aplicació de la 
Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència, etc.

Cada any, des de 2006, data de la seva creació, l’IRSC 
s’ha anat actualitzant després d’un debat dels representants 
sindicals i el Govern, i l’última vegada, l’any 2010, vam 
acordar l’IRSC amb els imports següents: 

569,12 euros mensuals   7.967,73 euros anuals
Des de l’any 2010, l’IRSC està congelat. Des de la seva 

creació, respecte a l’IPC de Catalunya, té una pèrdua 
acumulada de 83’46 € al mes i 1.168’46 € l’any, cosa que 
representa un greu perjudici per a les persones més desafa-
vorides econòmicament de la nostra societat. 

La gent gran de CCOO, juntament amb altres orga-
nitzacions de persones grans, hem denunciat aquesta 
situació al carrer amb diverses concentracions (dues 
davant la Conselleria de Benestar Social i Família, el 
2013 i el 2014, una davant la Conselleria d’Economia, 
el 2014, dues davant la Delegació del Govern central a 
Catalunya, el 2015 i el 2016; en el document entregat al 
registre del Parlament de Catalunya per al conjunt de 
formacions polítiques; però també hem introduït aquest 
problema en el debat institucional de les persones grans, 
com ho demostren les mencions que se’n fa en el V, el VI 
i el VII Congrés de les persones grans de Catalunya i en 
els documents sobre condicions de vida de les persones 
grans aprovats pel Consell Assessor de la Gent Gran de 
Barcelona el 2011 i el 2013.

És lamentable que els nostres governants (els d’aquí i 
els de Madrid) ens diguin que hi ha recuperació econòmi-
ca, que els pressupostos són molt socials, paraules i més 
paraules, però els sectors més febles de la societat no estan 
percebent el que ens diuen, tot el contrari: la bretxa social 
cada dia és més gran, tenir feina a hores d’ara no vol dir 
poder tirar una família endavant, la quantia de l’IRSC és 
inferior al llindar de pobresa de Catalunya; per això hem 
de continuar en la lluita, al carrer, a les institucions, en tots 
els àmbits de la vida pública; de riquesa n’hi ha, el que cal 
és repartir-la millor.

El nostre objectiu no és agafar el cel, és aconseguir recu-
perar els drets socials que tanta lluita ens ha costat aconse-
guir, i que en aquests anys de regressió social a Espanya i 
a Catalunya ens han robat; que l’IRSC recuperi la quantia 
perduda en aquests anys de congelació. Hem de ser durs en 
el contingut però suaus en les formes. j
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Bases del 18 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 27 d’octubre del 2017.

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 30 
de novembre del 2017, a les 18 hores, als 
locals de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 
16) de Barcelona.
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Bases del 18 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 27 de octubre de 2017.

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 
30 de noviembre de 2017, a las 18 horas, 
en los locales de CCOO de Catalunya (Via 
Laietana, 16) en Barcelona.
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E n aquesta XVII edició, les obres premiades 
van ser les següents: L’ accèssit a la millor 
poesia presentada per una persona afiliada a 

CCOO: “Trenta– sis instants i sensacions”. Autor: 
Joan Saura Laporta. Segon  premi:“Gritos mono-
cromos en el silencio de la historia”. Autor: José 
Manuel Regal García. Primer  premi: “Amb un llapis 
a la mà”. Autora: M. Isabel Valverde Hernández.

Com ja és tradició, en aquest espai es va retre home-
natge a persones significatives que des de la cultura 
s’han compromès contra l’opressió i les desigualtats 
socials en temps difícils de pèrdua de llibertats.

En aquesta 17a edició, en el 80 aniversari 
de la Guerra Civil, s’ha retut  homenatge a la 
Generació del 27 i els seus poetes. S’han recordat 
els poetes que en formaren part però també les 
feministes oblidades d’aquesta generació, les dones 
anomenades “Las sin sombrero”, entre altres a: 
Ernestina de Champourcín , María Teresa León, 
Concha Méndez, Maruja Mallo, María Zambrano, 

Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Margarita Gil 
Roësset o Ángeles Santos. Dones escriptores, pinto-
res, editores, poetesses, escultores, filòsofes...  que, 
a través del seu art i el seu activisme, van desafiar i 
canviar les normes socials de l’Espanya dels anys 30 
i també van patir la repressió i l’exili. 

I una menció especial a Luisa Carnés, escriptora 
autodidacta  i  d’esquerres. 

Ha sigut considerada la més important represen-
tant de la novel·la social de la postguerra. A través 
de la seva obra, va denunciar les desigualtats econò-
miques i socials del sistema capitalista, centrant-se 
en l’emancipació de les dones mitjançant la lluita 
col·lectiva i la cultura.

Per recordar la Generació del 27, Jaume Calatayud 
i Vicente Monera ens han delitat  amb un recorregut 
poètic, musical i històric d’aquest grup d’artistes i 
intel·lectuals que van veure les seves vides trenca-
des per la Guerra Civil, com la de molts espanyols i 
espanyoles.

XVII Premi de poesia de  
tardor “memorial José López”
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AMB UN LLAPIS A LA MÀ

Amb un fil groc del sol
que entra clivellat per la finestra,
en tinc prou per configurar
l’estiu estès a fora.

Amb un llapis a la mà
en sento poderosa,
sóc una altra, sóc poeta.

Deixo la feina uns instants,
la planxa, és massa calenta,
la roba pot esperar, però no el poema.

Amb un llapis a la mà
en sento viva. Sóc poeta.
(Tu, poesia)

RESPIRO QUIETUD

Avui no hi ha cap llum que m’enlluerni
i escric a cegues, gairebé de memòria,
un passat que ja és mentida.

És un gest involuntari aquest, hores
d’enyor fràgil entre els dits. Sagno solituds
i cadències, noms, que havien conformat
el meu paisatge i ara ja són record.

Respiro quietud sense cap ombra de fatiga
als ulls, que miren la vida quotidiana
com passa carrer avall, trepitjant 
la vida morta de les fulles de tardor.

POSARÉ LA DATA

Posaré la data en aquest nou poema.
No sé quina mena de rellevància
pot tenir el fet d’enregistrar,
cronològicament, els sentiments.

Escric la paraula no dita,
perquè sovint la veu
és més vulnerable a l’oblit.

Posaré la data a la vida, a les lletres
i als camins, que encara em resten
per recórrer, fins que arribi irreversible
la posta, que em dibuixa inalterable el destí.

LLIBRETA

Estic imaginant aquell altre
present. Malferida la vida d’amor,
quatre foteses i tendres misèries de món.

Asseguda en la cadira dels anys,
tot sembla més quiet ara, més dòcil
i plàcid alhora, fins i tot, l’enyorança.

Així, allunyada de tot, endinsada
en la immensa geografia d’un poema
lliure, exempt de rima i mètrica, dibuixat 
senzillament, en la quadrícula d’una petita 
llibreta, que oblidarà el teu record.

SE M’HA MORT UN POEMA

Avui se m’ha mort un poema.
Encara era jove, i tímid, i inèdit.

Tot just, començava a ser idea,
desig, dolor, fantasia,
projecte d’amor per a tu i de vida.

Va néixer, això sí, amb bons propòsits,
sense gaires pretensions d’arribar
a ser una gran obra d’art, sinó senzill,
discret, escrit amb lletra petita,
perquè ell també era petit.

Avui tinc el cor de dol. Se m’ha mort un poema,
ferit de tendresa als dits… mentre l’escrivia.

1r Premi
Amb un llapis a la mà (recull)
M. Isabel Valverde Hernández
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I

Drago en la memoria cuando viví de niño
aunque me hiere el tiempo
            con sus filos punzantes;
solo fui un extra en una escena 
en la inconfundible huella que deja la lluvia.

Desde el barranco de mi boca abierta 
observo las heridas infectadas de la noche,
las escombreras secas
reducidas a silencio en pleno día.

Afloran llorando de sus cenizas
los castilletes sobre la flor de la tierra
como menhires al aire,
reclamando insistentes su presencia
ante la incesante sorpresa de la muerte.

¿Dónde estará el resuello  de aquellos hombres
en medio de las ruinas?
¿Habrán perdido el alma o esparcido el aliento
bajo el foco entre mampostas bajo tierra?
¿Dónde el corazón rebelde
de aquellos mineros en la mudez de su óbito
para armar un evangelio con la sangre?

Hoy quedan restos, solo restos,
de un dolor fundido en el pasado,
bajo el cielo curvado por las constelaciones.
Herramientas expuestas a la lluvia,
voces enterradas, sangre y silicosis
  a merced de los chacales,
y el gesto serio de mi padre.

Esta es mi voz dolida
en las vigilias desnudas de mi cuerpo.

II

Escribo para sobrevivir
a la niñez que llevo,
en un espacio abierto, en lo más hondo del alma,
la tristeza y el miedo son mis cómplices.
Miles de voces obreras,
  sangre roja
   y versos rebeldes
presentes en las minas, donde el verbo
arde clamoroso en las viejas escombreras.

Es hora de bajar de la cruz,
del estado letal,
cosidos al silencio de sus nombres,
y a la siembra de noches de campos
cual aromas perfectas del murmullo de la luna.

Cuando sus pasos descansen de tanto subterfugio
recordarán su estirpe los hijos de la vida.
Son rostros monocromos, del polvo trepidando
en el aire que se mueve en cada golpe
  del vientre de la tierra
en el aliento ficticio de la muerte.

2n Premi
Gritos monocromos en el silencio de la historia
José Manuel Regal García
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 haikus i semblants 

1

Fulles vençudes,
tardor vestida de  groc.
Volen els ocells.

2 

La  vida  arriba
sense  preguntar  res.
La  mort, també.

3

El temps no passa,
nosaltres sí.
Sempre és avui.

4

Naveguem plàcids,
lleuger vent de cara.
Les  angoixes  a  terra.

5

Els anys s’acumulen,
les arrugues també.
El cor no té arrugues.

6

Sota  l’olivera
una merla menja
olives caigudes.

7

Ninet, vens a un  món
de tempestes i galernes,
però  el  sol  escalfa.

8

Flors d’acàcies
pinten els carrers de groc.
Les roselles, camps vermells.

9

Tinc un nou amic,
sempre m’acompanya.
Hivern assolellat.

10

Somriures tendres,
dies de nin ensucrat.
Glopada de vida.

11

Dues tórtores 
es desperten i juguen.
Una gavina beu aigua.

12

En quantes primaveres
els cirerers no floriren?
Primaveres perdudes...

13

La lluna mora
no duu mocador a la cara.
El sol la festeja.

14

La vida no és breu,
la fem breu.
Vivim poca vida.

15

Pasteres i murs,
patiment i dolor.
Somnis trencats.

16

Als arbres adormits
els ocells fan silenci.
La lluna vetlla la nit.

17

Dos pardals mengen
petites molles de pa.
Molts nins, ni molles.

18

La lluna plora,
els refugiats la miren.
Ells també ploren.

19

La mar sedueix
com el primer amor.
Mai no s’oblida.

20

Mar Mediterrani,
mar entre terres, ara
morts entre terres.

21

Camino per la platja.
Els peus mullats,
l’ànima tova.

Accèsit
Trenta– sis instants i sensacions
Joan Saura Laporta
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22

M’agrada la mar,
el desert i el meu barri.
M’agrades tu.

23

Tardor plujosa.
Els arbres contents,
els pardals empipats

24

Papallones
de colors brillants
transporten l’estiu.

25

Nins a la piscina
juguen a fer-se grans.
La mar vindrà després.

26

Estiu de platja,
estiu de pasteres.
Tot al mateix mar.

 27

Lluna plena
damunt el campanar.
Les beates preguen.

28

Crida un infant petit:
“Hemos matado un dragón”.
Dos dragonets ploren.
29

La terra no sempre
gira en el bon sentit.
Però els rius van al mar.

30

 Lluna plena.
Els grills canten.
Un gat escolta.

31

El meu amic
no sempre és amic.
Encara hi ha estiu.

32

El vent del nord
despentina els arbres.
Els ocells tremolen.

33

Dues merles
fan el seu niu.
Proclama de primavera

34

Avui passegem tres:
el meu amic, jo
i la teva absència

35

Estol d’estornells,
com arriben se’n van.
Natura en geometria.

36

Jugo als escacs
com la vida amb mi.
Enroc i xec mat.
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La democracia fue fundada por los Jonios, 
en el centro de Grecia, entre los siglos VI 
y V antes de Cristo. En aquel tiempo signi-

ficaba gobierno de los artesanos y campesinos, 
o gobierno del pueblo, por el pueblo  y para 
el pueblo, con un programa lleno de políticas 
sociales y de apoyo a las gentes trabajadoras 
y de los ciudadanos, según los estándares pre-
valentes en la sociedad, el derecho a una vida 
digna. Sistema orientado a los intereses del 
pueblo, y de los trabajadores y de los pobres, 
con políticas sociales en pro del bienestar de 
las personas y que giren en torno a sus proble-
mas reales. En definitiva un gobierno volando 
con alas de esperanza.

Año 409 antes de Cristo, decía el político y 
orador  ateniense  PERICLES:  
“El Estado democrático debe aplicarse a 
servir a la mayoría y procurar a todos la 
igualdad delante de la ley, debe al mismo 
tiempo protegerse contra el egoísmo y prote-
ger al individuo contra la arbitrariedad del 
Estado.”

Por la regeneración democrática
Debemos contribuir a forjar el bienestar y el futuro de las 
poblaciones con progreso y justicia, salvaguardando los 
derechos y el respeto por las personas; es una cuestión 
moral. Sentar las bases de la regeneración moral de nues-
tra sociedad y proteger a los más desamparados, recupe-
rar como elemento vertebrador y correa de transmisión el 
combatir las desigualdades sociales, con plan de rescate 
que afronte el paro, los desahucios, la alimentación y la 
pobreza enegértica.

Trabajo
Sin trabajo no hay gloria ni honor, el trabajador es quien 
construye el país, son los pilares de la sociedad y como 
campo fértil para crecer y cosechar buen fruto. Por el 
bien de nuestra nación… hay que apartar al mal jugador 
que viola las reglas del sistema y de la convivencia ciuda-
dana… El filósofo griego PLATÓN decía que los sabios y 
expertos deberían estar obligados a gobernar, mientras 
que a los ambiciosos y sin formación les debería estar 
prohibido.

Las promesas incumplidas no hacen estable al manda-
tario. j

El nuevo Gobierno debe enfocar sus políticas a 
resarcir a las mayorías sociales, que han cargado 
con las peores consecuencias de la crisis.

¿Qué es lo que debe hacer un buen político? En 
primer lugar, intentar establecer y mantener un 
orden social aceptable, con inquietudes visiona-
rias de mejorar el futuro de su país con políticas 
sociales beneficiosas para los ciudadanos, es decir, 
hacer bien sus deberes, luchar contra la pobreza, 
no contra los pobres, y apoyar a la mediana y la 
pequeña empresa, que son los que tiran del carro. 
Si no es así, estaremos siempre en el vagón de cola 
y a punto de descarrilar… Tengo fe que el nuevo 
Gobierno no hará caso omiso, nos jugamos mucho, 
nos jugamos el porvenir de nuestros país y el de 

sus ciudadanos y el futuro de nuestros hijos, nietos 
y sobrinos.

   Hay que buscar caminos y contribuir a forjar un 
futuro diferente, como bastión de defensa del progre-
so y la justicia, y exaltar los valores por el respeto a 
la dignidad de la naturaleza humana… Con el actual 
panorama, los jóvenes lo tienen claro. El 40% de los 
españoles de 26 a 35 años permanece en casa de sus 
padres. Si se independizaran, el 43% viviría sumido 
en la pobreza, un porcentaje que aumentaría hasta el 
57% si tuvieran que asumir los gastos de la vivienda. 
Así, la emancipación de estos jóvenes supondría cua-
driplicar la tasa de pobreza.

Un sabio dijo una vez: “Si tu no formas parte de la 
Solución, eres parte del problema”. j

El nacimiento de la democracia
La idiosincrasia

José Castillo Rubiño

Correa de transmisión para la buena  
marcha de nuestro país
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S egons el company Juan Torres López, cate-
dràtic de la Universitat de Sevilla, autor del 
llibre «Economía para no dejarse engañar por 

los economistas», durant les dècades de 1950-70, els 
governs europeus van imposar als bancs una sèrie 
de condicions de bon govern, tals com mantenir un 
control públic sobre l’activitat bancària i els movi-
ments de capital, coeficient de reserva del 30 per 
100 dels seus dipòsits i dirigir les seves inversions 
prioritàriament a fins productius.

Però, a partir de la dècada de 1970-80, els bancs, 
ja molt més rics que abans, van imposar la seva lli-
bertat sobre els governs, i arreu del món van anar 
adoptant actituds com ara desfer-se de tot control, 
mantenir un coeficient de reserva mínim, com ara 
un 1 per 100, prestar més diners dels que realment 
tenien, amb la qual cosa, de fet, «creaven» diner 
inexistent, i dedicar-se cada vegada més a acti-
vitats especulatives de comprar i vendre accions 
d’empreses i títols de deute, i fins i tot participar en 
negocis bruts i opacs, com armes, droga, cereals...

Dir que els bancs creen diner no vol pas dir que 
imprimeixin bitllets i monedes, es tracta de diner 
digital, anomenat tècnicament diner «bancari». De 
fet, els bitllets i les monedes es creu que són només 
un 5 per 100 de tot el diner circulant.

El resultat principal d’aquesta actitud ha sigut 
un augment constant del deute de les famílies, les 
empreses i, fins i tot, dels governs. I el deute, i sobre-
tot el cobrament dels seus interessos ha esdevingut 
el gran negoci mundial de la banca. I la banca, en 
general i cada vegada més, ha estimulat i provocat la 
concessió de crèdits a tothom que, necessitant-ho o 
no, hagi cedit a les seves temptadores ofertes. 

En combinació amb els «seus» governs, fomenten 
les condicions perquè augmenti la necessitat de con-
traure crèdits. Per exemple, si els salaris són baixos, 
això farà que moltes famílies hagin de demanar 
crèdits en situacions difícils. I, al seu torn, farà que 
moltes empreses tinguin dificultats per cobrar els 
seus productes, i hauran de demanar ajuda. Per això, 
el senyor Linde, governador del Banc d’Espanya, de 
tant en tant diu que, pel bé de l’economia espanyola, 
«convindria que els salaris baixessin». 

Per una banda, participen en activitats especulati-

ves dirigides a obtenir guanys fàcils, ràpids i grossos. 
I per altra banda, multipliquen el deute de la gent, 
les empreses i els governs. 

Tot això, a Europa, s’ha completat encara amb 
lo que podríem dir-ne una cirereta espectacular: 
el Banc Central Europeu no pot, segons els trac-
tats, prestar als governs europeus, sinó als bancs, 
i aquests, al seu torn, presten als governs, però el 
BCE presta a un interès baix i els bancs presten al 
seu govern a un interès alt, amb la qual cosa fan el 
gran negoci, a costa del deute creixent dels governs. 

En les últimes dècades, tots aquests fenòmens 
s’han anat engruixint, han provocat la crisi de 2008 
i, després d’aquesta, encara continuen. El deute va 
creixent. Tinguem en compte que un deute, al 7 per 
100 d’interès, es dobla en 10 anys. 

Així, avui tenim una situació econòmica mundial 
que podríem caracteritzar amb aquestes esfereïdo-
res dades:
1. Els deutes de tot el món, públics i privats, és a 

dir, de famílies, empreses i governs, segons el 
McKinsey Global Institute, supera el 200 bilions 
de dòlars, quantitat que representa gairebé tres 
vegades el PIB mundial.

2. El deute públic de l’Estat espanyol (només el 
públic) ronda el 100 per 100 del PIB.

3. Segons un diputat laborista, avui, només un 
16 per 100 dels crèdits es dediquen a finançar 
activitats productives i el consum, i tota la resta 
finança compra-vendes d’actius financers, títols 
de crèdit, divises, etc., de manera especulativa. 

El premi Nobel Maurice Allais diu que aquesta 
facultat que tenen els bancs de crear diner amb uns 
crèdits no garantits amb dipòsits existents és com-
parable a l’actuació dels falsificadors de moneda, 
només que, en aquest cas, ho fan persones «respec-
tables». 

Avui, en ambients econòmics, acadèmics i fins i 
tot polítics, avança la consciència que caldria sotme-
tre els bancs a una estricta disciplina. Però, encara 
que sembli mentida, i que ningú no s’ho creuria, els 
economistes que assessoren els governs, que surten 
a la TV o que ocupen càrrecs continuen dient que lo 
que l’economia necessita és que es doni al sistema 
financer la màxima llibertat. j

L’immoral negoci 
del deute

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe
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Quan es jubili la generació del baby boom, el 
sistema de pensions es tensionarà, fins i tot 
es col·lapsarà financerament. Aquesta idea ha 

anat calant en l’opinió pública.
Aquesta afirmació intenta fonamentar-se en estu-

dis mal intencionats i realitzats per institucions 
internacionals, com el Banc Mundial, l’OCDE o la 
Comissio Europea. Els estudis sobre la viabilitat 
de les pensions, als dos costats de l’Atlàntic, tenen 
moltes limitacions metodològiques. Per una part, no 
solen esmentar altres estudis que mostren que els sis-
temes de pensions sí que són viables a llarg termini. 
D’altra banda, sobredimensionen les variables demo-
gràfiques i subestimen les variables econòmiques, la 
qual cosa resulta curiosa, ja que aquests estudis els 
realitzen economistes. A més, no aprofundeixen en la 
interrelació de l’evolució de la riquesa i la demografia, 
tant en el passat com en el futur.

La riquesa (PIB) generada als països desenvolupats 
ha compensat augments de la despesa en pensions en 
el passat, i permetrà finançar les pensions d’un nom-
bre major de jubilats en el futur. El 1975 invertíem el 
4,3 % del PIB en pensions i el 2010, per exemple, un 
10,7 %. Paral·lelament, el nombre de pensionistes va 
augmentar de 3,5 milions el 1975 a 8 milions el 2010. 
(En un altre article farem la comparança de dades 
entre 2010 i 2017.) No solament invertim actualment 
molt més que el 1975 en pensions, sinó que, a més, 
destinem més recursos a altres polítiques públiques, 
com educació (va augmentar de l’1,8 % del PIB el 

1975 al 4,2 % el 2010), sanitat, R+D o infraestruc-
tures. La clau està en la capacitat de generar riquesa 
d’Espanya. El PIB es va incrementar de 81 milions 
d’euros el 1975 a 1.050 milions el 2010.

La riquesa és important, però també el ritme de 
creixement de l’economia, quan augmenta la despesa 
en pensions. El nombre de pensions va augmentar de 
8 milions el 1999 a 8,5 milions el 2006. Tanmateix, 
va suposar una menor despesa: el 1999 invertíem el 
9,6 % del PIB en pensions, mentre que el 2006, el 8,9 
%. Aquesta evolució s’explica perquè el creixement de 
l’economia va ser de més intensitat que l’increment 
del nombre de pensions.

Segons l’informe “Envelliment 2012” de la Comissió 
Europea, que ha orientat la reforma del Govern 
de Mariano Rajoy del nostre sistema de pensions, 
Espanya hauria d’invertir un 13,7 % del PIB en pen-
sions el 2060. Aquesta despesa és inferior al que inver-
teixen avui altres veïns europeus com Franca (14,6 %) 
Itàlia (15,3 %) Àustria (14,1 %) o la UE-15 (13,4 %). 
La diferència és que Espanya s’haurà d’enfrontar a 
aquesta despesa d’aquí a 50 anys, essent llavors molt 
més rica que aquests països en l’actualitat, ja que el 
PIB s’haurà com a mínim duplicat. Si els sistemes 
de pensions d’aquests països no s’han col·lapsat, la 
probabilitat que el nostre sistema faci fallida serà fins 
i tot molt menor.

No més fal·làcies sobre pensions, no ens deixem 
enredar, defensem els nostres drets. Pensions públi-
ques i de qualitat ara i en el futur. j

La generacio del baby boom
Xavier Hernández
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R ecibida la notificación del incremento del 
0´25% de las pensiones para el año 2017, fir-
mada por Ud., donde manifiesta textualmen-

te que un año más las pensiones se incrementarán 
un 0,25% y que el sistema de la Seguridad Social ha 
sido un factor esencial para garantizar la capacidad 
económica de millones de hogares y asegurar la 
cohesión social, quiero manifestar lo siguiente:

Parece desconocer u ocultar la verdadera situa-
ción que están atravesando millones de pensionis-
tas, le puedo asegurar que la gran mayoría están 
indignados con una nueva congelación encubierta 
de las pensiones para el 2017 y posiblemente en 
los siguientes como consecuencia de la reforma de 
las pensiones del año 2013, llevada a cabo por su 
Gobierno, del que usted forma parte actualmente. 
Posiblemente tenga más gasto la notificación de 
su carta, dirigida a más de 9.470.000 pensionis-
tas, que el incremento del 0,25% de la pensión 
para el año 2017, y su Ministerio se habría ahorra-
do un importante costo si no hubiera procedido a 
enviarlas. 

En recientes declaraciones a los medios de comu-
nicación, usted ha manifestado que los pensionistas 
han ganado un 1,6% de poder adquisitivo desde 
el 2014. Nada más lejos de la realidad, si con esas 
declaraciones intenta convencer a millones de pen-
sionistas, ¿o es que acaso se cree que somos desco-
nocedores o ignorantes de la situación que atravesa-
mos? Si así lo considera, le describo la situación real 
que viven millones de pensionistas. 

Entre 2011 y 2015 las pensiones públicas arrojan 
una pérdida acumulada de poder adquisitivo de 
entre el -0,50 % y el -1,50 %, dependiendo de la 
cuantía de la pensión. Para el 2017, las pensiones 
sufrirán la mayor pérdida de poder adquisitivo de 
los últimos años, ya que en 2016 la inflación fue del 
1,6% y el incremento para el 2017 va a ser del 0,25%. 
Esto supone una pérdida del poder adquisitivo para 
este año del 1,35%. Si a esto le sumamos lo acumula-
do desde la reforma de 2013, las pensiones acumula-
rán una pérdida cercana al 3%, o más, si tenemos en 
cuenta las previsiones que marca la Unión Europea.

Para 2017, el incremento del 0,25% sobre la pen-
sión media del sistema (913 €), supone una subida 
de 31,92 euros anuales. Mientras que si se actuali-
zase según el IPC (1,6 %), supondría un incremento 

sobre la pensión media de 170 euros anuales. Es 
decir, estamos perdiendo una media de 139 euros 
anuales. 

Existen más datos que considero importante deta-
llar y mirar desde otro ángulo más cercano a la 
realidad: el 66 % de las pensiones en España están 
por debajo de los 1.000 euros mensuales (el 20,7 % 
están entre los 600 y los 650 euros). En Navarra, 
el 43,1 % de las pensiones contributivas no llega a 
700 euros y el 60,2 % de las pensiones no llega a 
mileurista.

Las personas mayores están pasando, cada vez 
más, a convertirse en sustentadoras principales (en 
ocasiones, únicas) de los hogares. En España, cerca 
del 30 % de los hogares dependen en exclusiva de 
una pensión; en Navarra cerca de 38.000 hogares 
dependen en exclusiva de los ingresos procedentes 
de las pensiones por jubilación.

La Seguridad Social se encuentra en una situación 
cada vez más deficitaria (18.000 millones de euros 
en 2016). La hucha de las pensiones, de contar con 
66.000 millones de euros en el año 2011, ha pasado 
a los actuales 13.543 millones. Si no se toman medi-
das urgentes para dotar al sistema de recursos, el 
Fondo de reserva desaparecerá en 2017. ¿Y luego, 
qué?

Las recientes subidas de la luz, el gas, el copago 
sanitario, los alimentos, etc., han supuesto que 
la inflación en el mes de enero haya sido del 3 %. 
Además, estos incrementos están teniendo una 
repercusión grave en las economías de los más débi-
les de la sociedad, entre los que se encuentran el 
colectivo de pensionistas y jubilados/as de este país. 

El pasado mes de octubre de 2016, CCOO, conjun-
tamente con la UGT, registramos en el Congreso una 
proposición de ley para garantizar las pensiones y 
su poder adquisitivo para el año 2017. Contó con el 
apoyo de 180 diputados/as, pero el Partido Popular 
y Ciudadanos votaron en contra. El Gobierno del 
que usted forma parte vetó dicha proposición de ley. 

Desde CCOO y la Federación de Pensionistas, con-
sideramos imprescindible garantizar el poder adqui-
sitivo de las pensiones, y por ello le exigimos a usted 
y a su Gobierno que ponga en marcha cuanto antes 
las medidas necesarias para garantizar el mismo, 
así como el presente y el futuro de nuestro Sistema 
público de pensiones. j

IPC y Pensiones
Manuel Vázquez

Secretario general de la Federación de  
Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra
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Soy consciente de que posiblemente lo que escri-
bo sea leído por muy pocos. Incluso puede que 
lo que yo pueda decir no sea correcto, pero... 

¿De verdad nos estamos preocupando como corres-
ponde por las pensiones? Yo pienso que llevamos 
un tiempo precioso desviando el tiro o, mejor dicho, 
teniendo la diana  desenfocada. Pero en cualquier 
caso, todos estamos de acuerdo en que existe una 
preocupación en nosotros y una determinación con 
respecto a ellas, en otros. Estos otros, hasta hoy han 
demostrado más habilidad o, si queréis, más con-
vicción y fuerza que nosotros. Ellos son los poderes 
financieros. Nosotros somos los pensionistas y, por 
si no había quedado claro, lo especifico. En cuatro 
años, el Partido Popular ha logrado éxitos para ellos 
que no esperaban conseguir en tan poco tiempo, pero 
sí, lo ha conseguido y ahora camina decidido a por la 
segunda fase. Tiene dificultades con la composición 
del Parlamento español, pero pocas si tenemos en 
cuenta la oposición que encuentra en la protesta. Más 
que demostrar nuestra fortaleza, exhibimos nuestra 
debilidad. Parece que nos han convencido de que el 
problema de las pensiones es exclusivamente econó-
mico y sí, lo aseguro, que existen realidades numé-
ricas para el equilibrio entre ingresos y pagos en la 
Seguridad Social, pero fundamentalmente sabemos, 
o deberíamos saber, que el problema de hacer frente 
al compromiso adquirido con los pensionistas por el 
Estado es un problema de decisión política. Cualquier 
partido político que no defienda el poder adquisitivo 
de las pensiones debe exponerlo con claridad y sin 
subterfugios, un sí, aunque traducidos a la práctica 
sean que no. La realidad hoy es que las pensiones las 
tenemos congeladas y no parece que las calles estén 
llenas de pensionistas exigiendo lo que nos pertenece, 
sin ninguna duda.

¿Qué es lo que no hemos entendido en los números 
cuando en cuatro años el Partido Popular solo ha 
recortado los gastos (nuestras pensiones) al mismo 
tiempo que ha concretado a conciencia la reducción 
de ingresos? No voy a explicar cómo lo ha hecho. 
CCOO ha editado miles de folletos y discursos dicién-
dolo. Tenemos recursos suficientes para hacer frente 
a un compromiso básico para un Estado que pertene-
ce al primer mundo. ¿Qué es lo que no hemos enten-
dido para facilitar el grito contra una agresión como 
esta? ¿Qué es lo que no hemos entendido para saber 
que el programa llevado a cabo por Rajoy no lo va a 

modificar? ¿Qué nos hace falta saber para entender 
que, para que Rajoy cambie de posición, se necesita 
algo más que tener razón?

Qué nos falta saber. Tal vez que nuestra proposi-
ción para la negociación necesita más credibilidad 
en la calle, porque la calle, es decir los pensionistas, 
no creemos que un Rajoy, crecido ante la crisis de 
las fuerzas a su izquierda, vaya a negociar algo que 
contradiga en lo básico a las reformas llevadas a cabo 
en la anterior legislatura. Pero todavía más, porque si 
nosotros no somos capaces de articular una verdade-
ra protesta y no protestillas, no moveremos ideológi-
camente las voluntades para responder políticamente 
a un problema político, porque solo es eso,  el proble-
ma de las pensiones. Voluntad política o intereses de 
clase en un lenguaje real, pero que algunos conside-
ran anticuado.

Nada más y nada menos que un problema político, 
que no se adivina podamos resolver en breve, a pesar 
de contar con unas fuerzas afines a los sindicatos 
como pocas veces encontraremos. Pero nos equivoca-
ríamos otra vez si pensamos que estas fuerzas pueden 
modificar hoy la situación. Pero nos equivocaríamos 
aún más si pensamos que hoy esas fuerzas, o yo 
mismo, aceptaríamos un acuerdo que soslayara hacer 
frente al verdadero problema: cómo dar marcha atrás 
a una reforma de las pensiones que el Partido Popular 
puso en marcha en 2013 y que se concretó con la 
congelación de las pensiones (no otra cosa es subirlas 
un 0,25%) y la cláusula de sostenibilidad para el año 
2019, que amenaza con rebajar la pensión comparada 
a la última nómina en activo, de un 78 %, a un 48 %, 
al menos es lo calculado por nuestro sindicato.

Qué es lo que no entendemos, sí sabemos que han 
decidido que todas nuestras necesidades básicas 
deben ser motivo de negocio y de beneficio para ellos, 
beneficios para los financieros y solo para ellos. Qué 
no entendemos si lo están intentando con la salud y 
la educación. Qué no entendemos si ya lo han conse-
guido con la necesidad más estricta para vivir, que es 
la energía o el agua. 

Qué es lo que no entendemos para promocionar y 
encarrilar la protesta, antes de que esta surja sin con-
trol o, peor aún, promocionada por unas fuerzas de 
derechas que se aprovechen de la despolitización ciu-
dadana, como sucede desgraciadamente en bastantes 
lugares de Europa y que nos parece inconcebible.

¿Qué será lo que no entendemos? j

¿Qué es lo que no hemos entendido? Manel Pérez
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• Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) s’estendran 
a tota la ciutat després dels balanç positiu de la prova 
pilot que es va realitzar, durant cinc mesos, a quatre 
barris de la ciutat, des d’on es va actuar a 3.100 llars

• Els PAE informaran les famílies amb dificultats per a 
fer front a la despesa energètica de casa seva sobre com 
minimitzar-ne el consum; com gestionar els ajuts a 
què tenen dret i sobre com poden obtenir subvencions 
per a millorar l’eficiència energètica amb l’aïllament 
de la llar

• El pla, amb un pressupost de 4,5 milions d’euros, es 
desenvoluparà els propers dos anys a través d’entitats 
del tercer sector, i es contractarà 100 persones forma-
des per a ser ‘assessors energètics’ a través del progra-
ma Làbora per a persones aturades de llarga durada

De les 3.100 llars en què es va actuar durant la prova 
pilot, el 60% patia pobresa energètica moderada o severa 
i el 13% havia patit talls de subministraments bàsics 

Barcelona obrirà, als deu districtes de Barcelona, ofici-
nes d’assessorament des dels que es combatrà la pobresa 
energètica de la població en situació de vulnerabilitat. Els 
nous Punts d’Assessorament Energètic (PAE) s’obriran a 
sis districtes de la ciutat després de la prova pilot que es va 
dur a terme a Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu i Sants-
Montjuïc durant cinc mesos l’hivern passat.

Aquestes oficines tenen com a objectiu combatre la 
situació que pateixen les llars que no tenen la capacitat de 
pagar una quantitat d’energia suficient per a satisfer les 
necessitats domèstiques bàsiques, o quan es veuen obli-
gats a destinar una part excessiva dels ingressos a pagar 
la factura energètica.

El projecte d’extensió dels PAE té un pressupost de 
4.450.380 euros per als propers dos anys i suposarà, 
a més, la contractació de 100 persones formades per a 
ser assessors energètics a través del programa Làbora, 
de plans d’ocupació per a persones en situació d’atur de 
llarga durada. La gestió dels PAE es durà a terme des 
d’empreses del tercer sector.

Els usuaris dels PAE rebran informació per a:
• Disminuir l’import de la factura energètica de les llars 

mantenint o millorant el confort a la llar.
• Disminuir el consum energètic de les llars amb major 

precarietat econòmica.
• Millorar l’estat dels habitatges a través de la instal·lació 

de mesures de baix cost per a l’eficiència energètica del 
domicili

A més d’aquestes accions directes sobre les llars, el 
personal dels PAE oferirà als usuaris informació per 
dotar-los d’eines per a defensar els seus drets davant de 
les companyies subministradores i perquè activin tots els 
recursos de protecció que els atorga la llei. Així, des dels 
PAE, s’oferirà:

• Tramitar els informes d’exclusió residencial i fer de 
vincle amb Serveis Socials.

• Gestionar les multes, gestions amb les companyies per 
canvis de tarifa i de potència, de comercialitzadora, 
eliminació de serveis extres, gestió bo social, gestió de 
butlletí…

• Regularitzar situacions anòmales (reenganxades, 
punxades)

• Gestionar ajuts als que tenen dret.
L’ajuntament obre ara aquest servei a tota la ciutadania 

que vulgui assessorament sobre consum energètic i que es 
vulgui informar sobre alternatives possibles. Així mateix, 
des de les PAE es podrà detectar possibles abusos de 
comercialitzadores i vulneracions de la llei.

 
Balanç de la prova pilot
Al novembre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va obrir 
quatre Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE) als 
districtes de Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu i Sants-
Montjuïc. Es tractava d’una prova pilot que va durar cinc 
mesos, durant els que es va poder fer intervencions sobre 
3.100 llars, de les quals el 60% patia pobresa energètica 
moderada o severa, és a dir, no podien mantenir una tem-
peratura adequada a l’interior; tenien goteres o humitats, o 
tenien endarreriments en el pagament de factures. A més, el 
13% d’aquestes llars havien patit el tall d’algun subministra-
ment bàsic i arrossegaven una mitjana de 348 € de deutes.

Malgrat aquesta situació, l’actuació dels PAPE va per-
metre constatar que només el 43% de les llars afectades 
estava pagant el Preu Voluntari per al Petit Consumidor 
(PVPC) –preu per a potències no superiors a 10KW–; que 
només el 33% coneixia el Bo Social i el 17,3% en disposava 
malgrat que el 65% de les llars estudiades complien les 
característiques per ser-ne beneficiàries.

En total, els PAPE van gestionar 450 talls de subminis-
traments de serveis, la majoria dels quals, 225, avís o tall 
del subministrament de gas.

També s’han fet un total de 118 intevencions directes a 
la llar per a millorar l’eficiència energètica. j

Pobresa energètica
L’Ajuntament de Barcelona combatrà la pobresa energètica de les llars des de deu 
punts d’assessorament i amb personal format en eficiència energètica
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L ’Ajuntament de Barcelona acorda majoritària-
ment, en el consell plenari, per primera vega-
da, donar suport a les demandes i propostes 

presentades pel Consell assesor de la Gent Gran de 
l’Ajuntament de Barcelona..

La Federació de Pensionistes i Jubilats de  CCOO hi 
participem activament, presentant les nostres  pro-
postes consensuades amb la Plataforma Unitària de la 
Gent Gran de Catalunya, al plenari del Consell assesor 
de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona.           

La Federació de PP i JJ de CCOO promourà la pre-
sentació d’aquest tipus de mocions als ajuntaments 
d’arreu, fent sentir les nostres propostes, i on trobarem 
el suport de la majoria de les formacions polítiques. 

Al consell plenari
CARMEN ANDRÉS AÑÓN, Portaveu del Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona, en el seu nom i represen-
tació, exposa:

Davant a situació actual del sistema públic de pen-
sions a l’Estat Espanyol, i la pèrdua de capacitat econò-
mica de les persones pensionistes fruit a un increment 
de les pensions per sota del IPC anual.

Donat que el Consell Assessor de la Gent Gran de 
Barcelona en diferents moments ha presentat diverses 
declaracions en aquest sentit com les següents: “La 
situació econòmica i el risc d’exclusió social de 
les persones grans” i “L’impacte de la crisi en 
les condicions de vida  de les persones grans” 
aprovades en el 2011 i 2013 respectivament.

Vist que enguany el Consell Assessor de la Gent 
Gran de Barcelona, a manifestat la seva preocupació 
en forma de declaració sobre la situació actual i la pre-
ocupació per la societat que deixarem als nostres fills, 
filles, néts i nétes, i la preocupació sobre que s’arribi a 
debilitar el nostre principal sistema de protecció social, 
el Sistema de Seguretat Social. Una declaració que 
compartim i que ens ha motivat a presentar la següent 
proposició que recull els punts inclosos en susdita 
declaració.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els 
articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal i 
a l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 
2008, formula la següent:

Proposició
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acor-
da: instar al Govern de l’Estat perquè:

1. S’efectuïn les reunions urgents necessàries del 
Pacte de Toledo i els agents socials per estudiar el 
mecanisme a aplicar perquè de forma permanent 
es garanteixi la suficiència financera del Sistema 
de Seguretat Social, així com s’estableixin els 
mecanismes necessaris per superar l’efecte nega-
tiu en els actuals i futurs pensionistes que té i 
tindrà l’aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de des-
embre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l’Índex de Revalorització del Sistema de Pensions 
de la Seguretat Social, tornant a la revaloració vin-
culada al IPC.

2. S’apliqui la LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
garantint la igualtat salarial que comportarà la 
igualtat d’ingressos en pensions.

3. S’apliqui la “Disposició addicional t30 referent a la 
pensió de viduïtat” de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del 
sistema de Seguretat Social.

4. S’estableixi la creació d’un nou marc de relacions 
pactat amb els Agents Socials que superi les conse-
qüències de les darreres reformes laborals.

5. Es garanteixi un increment gradual del salari 
mínim interprofessional per tal que en el termini 
d’una legislatura sigui equiparable al 60% del sala-
ri mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea 
(1996).

6. Es financin des de la fiscalitat general les políti-
ques actives d’ocupació consistents en deduccions 
en les cotitzacions.

7. Que el conjunt de les pensions mínimes 
s’incrementi per sobre de l’IPC, per tal que les 
seves quanties siguin superiors al límit de pobre-
sa, en especial les que afectin a les pensions no 
contributives que actualment es situen en valors al 
llindar de la pobresa severa.

8.  Recuperació del poder adquisitiu perdut pel 
conjunt de les pensions des l’any 2011 i recupe-
ració del nivell existent en aquell any del Fons 
de Reserva, per poder afrontar la pressió que el 
sistema de pensions tindrà amb motiu de la incor-
poració de la generació del baby boom (els nascuts 
entre 1958 i 1978).

9. Garantir que no existeixi cap reforma del Sistema 
de Seguretat Social sense previ acord del Pacte de 
Toledo i els Agents Socials. j

L’Ajuntament de Barcelona fa seves 
les propostes del Consell Assessor de 
la Gent Gran
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E l período de prestación del servicio social 
obligatorio en la Sección Femenina es com-
putable a efectos del cómputo del período de 

cotización exigido para tener derecho a la pensión 
de jubilación anticipada.

Así lo ha establecido la sentencia número 
1950/2016, de 11 de octubre, de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco (ponente señor Díaz de Rábago 
Villar), que desestima el recurso interpuesto por 
el INSS contra la sentencia de instancia que reco-
noce el derecho de una mujer a computar su paso 
obligado por la Sección Femenina para acceder a su 
jubilación a los 61 años.

Pensión de jubilación anticipada
El Servicio Social obligatorio de la mujer española 
fue creado en octubre de 1937 y se mantuvo vigente 
hasta agosto de 1978, en que fue suprimido por el 
Real Decreto 1914/1978.

El pleito lo promueve una mujer a quien el INSS 
le había negado la pensión de jubilación anticipada 
solicitada por entender no computables los días del 
Servicio Social efectuado por las mujeres en los años 
en que este resultaba obligatorio.

El juzgado entendió que ese servicio social es, a 
estos efectos, equiparable a la prestación social sus-
titutoria del servicio militar contemplada en el art. 
161 bis.2.c) del TR LGSS 1994, en su redacción dada 
por el art. 3.tres de la Ley 40/2007, de 4 de diciem-
bre, evitando con ello una situación de discrimina-
ción por razón de sexo, prohibido por el art. 14 CE y 
en la línea con lo resuelto por la STSJ Extremadura 
de 9 de septiembre de 2014 (rec. 338/2014).

Consideración del Servicio Social como prestación 
social sustitutoria
La Sala desestima el recurso del INSS razonan-
do que la Prestación Social Sustitutoria referida 
en el artículo 161.bis.2.c) de la Ley General de la 
Seguridad Social ha de entenderse que también 
engloba el Servicio Social de las mujeres, sustitutivo 
del servicio militar de los hombres durante la dicta-

dura, por las siguientes razones: a) que esta norma 
no limita a la Prestación Social Sustitutoria regulada 
en desarrollo del artículo 30.2 de la Constitución de 
1978 (LA LEY 2500/1978); b) que el Servicio Social 
creado por el Decreto de 7 de octubre de 1937, en 
vigor hasta el 1 de septiembre de 1978, cumplía, 
para las mujeres, una función sustitutiva del servi-
cio militar de los hombres, siendo en ambos casos 
un trabajo obligatorio prestado al Estado y excluido 
de toda cotización a la Seguridad Social; c) que la 
tramitación parlamentaria de la Prestación Social 
Sustitutoria no revela que la misma tuviera el alcan-
ce limitado que el INSS pretende; d) esta interpre-
tación evita que se produzca una discriminación por 
razón de sexo.

Por tanto, se desestima el recurso y se confirma la 
sentencia de instancia.

Su Fundamento de Derecho Cuarto establece:
“A) Desde la vertiente jurídica se reprocha a la 

sentencia que aplica indebidamente el art. 161.
bis.2.c) LGSS, dado que contempla exclusivamente 
el cómputo del servicio militar obligatorio y de la 
prestación social sustitutoria, recalcando además 
que indique “a estos exclusivos efectos”, lo que lee 
como expresión de que no cabe extenderlo a otros 
supuestos análogos. Por otra parte, afirma que el 
certificado presentado sólo acredita que el día que 
la demandante inició el servicio social de la Sección 
Femenina, sin que tampoco conste que lo hiciera 
al menos en los diecinueve días que precisaba para 
completar el período de cotización mínima.

…
El examen de la tramitación parlamentaria de la 

Ley 40/2007 revela que el proyecto inicial no incluía 
ese inciso segundo del art. 161 bis.2.c) [“A estos 
exclusivos efectos, se computará como cotizado a la 
Seguridad Social, el período de prestación dl servi-
cio militar obligatorio  de la perstación social susti-
tutoria, con el máximo de un año”], que sólo aparece 
a consecuencia del informe de la ponencia en el 
Congreso, sin que conste indicación alguna de bajo 
la expresión “prestación social sustitutoria” quisiera 
acortarla a la contemplada entonces en el ordena-

Cómputo del período de prestación 
del antiguo “Servicio Social” femenino 
para obtener la pensión de jubilación
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miento jurídico, en desarrollo del art. 30.2 CE.
La Sala entiende que bajo esa expresión cabe 

entender incluido, igualmente, el período de trabajo 
obligatorio efectuado por las mujeres al amparo del 
Servicio Social creado por Decreto de 7 de octubre de 
1937, con sus modificaciones aprobadas por Decreos 
de 31 de mayo de 1940 y 9 de febrero de 1944, vigen-
te hasta el 1 de septiembre de 1978, en que entró 
en vigor el Real Decreto 1914/1978, de 19 de mayo, 

que lo suprimió, toda vez que se configuró como 
un deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 
35 años, que mientras lo cumplían se consideraban 
empleadas en el servicio inmediato a España (art. 2 
de Reglamento), con un régimen jurídico equipara-
ble en parte al de los varones al servicio de las armas 
(arts. 4 y 5 del Reglamento), viniendo a cumplir, por 
tanto, para las mujeres una función sustitutoria del 
servicio militar obligatorio de los varones.” j

Muere Manel Andreu, 
histórico líder vecinal del 
Poblenou. Activista y sindi-
calista, fue durante toda su 
vida uno de los miembros 
más activos del tejido aso-
ciativo del barrio.

Lamentem la mort 
d’Enric Pubill, 
president de 
l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics 
del Franquisme. 
Seguim lluitant.

Apolo Giménez García, Apolo 
Gimenez, històric sindicalista del sec-
tor del Metall; treballador i dirigent de 
CCOO a l’antiga Lucas-CAV Condiesel 
(desprès Delphi Diesel Systems) i refe-
rent sindical i polític (militant del PSUC 
des del 1955) per a moltes persones. j

Amb nosaltres fins al darrer moment
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L ’Índex anual de Preus de Consum (IPC) del 
mes de febrer a nivell estatal es manté igual 
que el mes anterior en el 3%, motivat princi-

palment pels preus dels carburants i els aliments, 
que compensa la baixada del preu de l’electricitat.

La inflació subjacent, és a dir, l’estructural, que no 
té en compte ni els aliments no elaborats ni el preu 
dels carburants, cau 1 dècima, fins l’1%, situant-se 2 
punts per sota de l’índex general.

L’IPC mensual se situa en el -0,4%, per l’efecte del 
final de les rebaixes (principalment en vestit i calçat) 
i l’electricitat, que compensa en part l’increment 
de preus del sector turístic (hotels, restaurants i 
paquets turístics).

A Catalunya, l’IPC interanual es manté en el 3,1%, 
mantenint 1 dècima de diferencial positiu amb 
l’indicador estatal, per una major alça de preus 
d’alguns subgrups.

Els preus a la zona euro també s’incrementen 2 
dècimes i se situen en un 2% en termes interanuals, 
mentre que l’IPC harmonitzat espanyol incrementa 
1 dècima fins al 3%, seguint, per tant 1 punt per 
sobre de l’indicador de l’eurozona.
CCOO considera que:
• Els baixos salaris i la precarietat laboral fan aug-

mentar la pobresa laboral i que la recuperació del 
consum intern sigui feble. No hi haurà recupe-
ració econòmica fins que no hi hagi recuperació 
salarial i ocupació de qualitat.

• La revalorització del 0,25% de les pensions, 
segons el Decret del Govern del PP, fa perdre 
poder adquisitiu respecte a l’IPC.

• Les polítiques d’austeritat, la precarietat laboral 
i les retallades de pensions i prestacions socials 
estan perjudicant el poder adquisitiu de les per-
sones, i fan augmentar els nivells de pobresa i 
exclusió social.

• El sistema de subhasta del preu de l’electricitat 
penalitza els consumidors, en especial les rendes 
més baixes, i fa augmentar els beneficis de les 
grans empreses del sector.

• La inflació a Catalunya en alguns subgrups 
continua lleugerament superior a l’estatal i per 
tant cal actuar amb uns pressupostos socials 
per donar resposta a la situació d’emergència 
social que viu una part important de la ciuta-
dania.

• L’increment de l’IPC estatal en relació a 
l’eurozona afecta negativament la competitivitat 
de les empreses espanyoles, reduint l’efecte la 
devaluació salarial després de l’esforç fet pels 
treballadors.

 
CCOO reclama:
• Increments salarials als convenis, augment pro-

gressiu del Salari Mínim Interprofessional (SMI) 
i increment dels indicadors de referència dels 
ajuts públics IPREM i IRSC a Catalunya d’acord 
amb l’augment de l’IPC.

• Recuperar la revalorització de les pensions 
d’acord amb la inflació a través de la derogació 
de la reforma de les pensions del Govern del PP, 
i el consens del Pacte de Toledo i de les organit-
zacions sindicals i empresarials que asseguri el 
futur del sistema públic de pensions.

• A Catalunya, la posada en marxa de forma urgent 
de la Renda Garantida de Ciutadania per a qui no 
té recursos i uns pressupostos socials per actuar 
contra la pobresa i l’exclusió social.

• Control dels preus dels serveis bàsics i de les 
xarxes de distribució, i una reforma del sistema 
de subhasta elèctrica perquè perjudiquen a la 
ciutadania.

• Derogació les dues reformes laborals que estan 
precaritzant les condicions laborals i amenacen 
la recuperació de l’economia.

• Derogació de la reforma de les prestacions d’atur, 
que n’ha restringit l’accés i ha retallat la quantia 
i la durada.

• Una reforma fiscal progressiva perquè pagui més 
qui més guanya i es persegueixi el frau, l’evasió i 
l’elusió fiscal. j

CCOO de Catalunya reclama increments  
de salaris i pensions i una Renda Garantida 
de Ciutadania per fer front a la pujada  
de preus

Valoració de les dades de l’IPC de febrer de 2017
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D es de la Federació de PP i JJ de CCOO de 
Catalunya ens vàrem sumar als actes orga-
nitzats amb motiu del dia 25 de novembre, 

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones i les Nenes, amb la projecció de 
la pel·lícula LA VIEJA DAMA INDIGNA, basada 
en un conte de Bertold Brecht (“Die unwürdige 
Alte”), que ens ensenya com aquesta violència no 
sempre es manifesta físicament, sinó, de vegades, 
molt subtilment.

Al llarg de la seva vida, l’únic rol que Madame 
Bertrini ha conegut ha estat el de la servitud. En 
primer lloc com a filla, després com a esposa i més 
tard com a mare. Mai no ha viscut per a si mateixa. 
Però als 70 anys, mort el seu marit i vídua solitària, 
sense obligacions, amb recursos modestos, però 
suficients, pren la decisió de renovar la seva vida, 
gaudir d’aspectes que, fins aleshores, li havien 
estat prohibits.

Estableix amistat amb una prostituta del barri 
i amb un sabater anarquista, i es dedica a gaudir 
de la seva vida: menja en restaurants “amb vi”, 
es compra un cotxe, va a l’hipòdrom… Tot això 
no s’ajusta a la dignitat d’una dona que havia de 
mantenir un rol après dins una família patriarcal 
i que havia de guardar el dol i dedicar-se als seus 
fills i nebots. Era contrariar el sistema normatiu 
d’aquest món patriarcal i petitburgès, en el qual 
una vella com ella s’havia d’integrar.

L’escàndol de la seva família, que no accepta que 
aquesta dona hagi decidit ésser ella mateixa i tenir 
experiències personals, fa que l’adjectivin d’“indigna”.

La pel·lícula va ser dirigida per René Ayillo. j

La vella dama indigna
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E l passat 3 d’octubre, un grup de 50 perso-
nes, afiliats i afiliades, amics i amigues de la 
Federació de Pensionistes ens van acompan-

yar al País dels Càtars, o el país dels bons homes i 
bones dones, com ells s’anomenaven.  Aquest va ser 
el primer viatge organitzat que realitza la Secretaria 
de Cultura de la Federació de Pensionistes, i espe-
rem que n’hi hagi més.

Qui eren els càtars?
La paraula “càtar” ve del grec i significa “pur”. 
L’Església Catòlica els anomenava així amb un sen-
tit irònic i despectiu. Ells s’identificaven com”els 
bons homes i les bones dones” o “els bons cristians”. 
Això eren: cristians enfrontats amb l’Església ofi-
cial, a la qual retreien l’abandonament de l’autèntic 
cristianisme, el poder i la riquesa excessius de la 
jerarquia i la seva corrupció moral. En definiti-
va, el “catarisme” era un moviment de renovació 
del cristianisme, fonamentat sobretot en raons 
morals, que volia tornar a les fonts evangèliques. 
Aquest moviment va aparèixer a mitjan segle XII, 
i es va estendre a Flandes, Renània, Borgonya, 
nord d’Itàlia i, especialment, a l’Occitània (sud de 
l’actual França). Es va fer fort, especialment, entre 
les noves classes urbanes: comerciants i artesans, 
fins al punt que, de vegades, se’ls va anomenar els 

“teixidors”. També se’ls ha anomenat “albigesos”, 
per la ciutat d’Albí, on n’hi va haver una comunitat 
nombrosa.

Programa del viatge
En aquests 5 dies s’ha visitat el castell de Montsegur, 
convertit en un símbol de la resistència enfront de 
la repressió. Va ser l’últim refugi per als càtars, per-
seguits des de feia anys per l’exèrcit francès a tot el 
Midi de França, Mirepoix, vila medieval reconstruï-
da el 1289 després d’una riuada, Narbona, l’abadia 
de Fontfreda, una de les abadies cistercenques més 
grans de França, Lagrasse, classificat com un dels 
pobles més bonics de França, i la seva abadia bene-
dictina del segle VIII, Tolosa, anomenada la “ciutat 
rosa” pel color vermellós dels maons amb què s’han 
construït la majoria dels edificis del seu centre his-
tòric, Albí, poble de l’heretgia  càtara o albigesa,  
amb les seves famoses cases d’entramat de fusta i 
la seva fabulosa catedral. En el seu interior destaca 
una decoració mural única en el seu gènere, així 
com un cor escultòric impressionant. La catedral i 
el palau episcopal han estat recentment declarats  
Patrimoni de la Humanitat. També es va visitar el 
Museu de Toulouse Lautrec. I finalment, la ciutade-
lla medieval de Carcassona,  declarada Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO. j

Pais Càtar
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Entre 40.000 i 60.000 treballadors espanyols mori-
ran de càncer fins al 2030 per haver estat exposats a 
l’amiant durant les dues últimes dècades. Les xifres 

són d’autèntic escàndol. Però encara és més escandalosa 
la desatenció i l’oblit dels poders públics cap a les vícti-
mes i els seus familiars, en una situació explosiva que 
requereix l’adopció de mesures urgents de reparació i 
indemnització.

Fa un parell d’anys, el Ministeri de Sanitat, en col·laboració 
amb les comunitats autònomes, va posar en marxa el pla 
de vigilància mèdica postocupacional dels treballadors 
de l’amiant. Es va presentar com una conseqüència de la 
prohibició de l’amiant el 2002, però de fet aquest pla ja es 
contemplava en el Reglament de l’Amiant de l’any 1984, i 
s’havia d’haver implantat el 1987.

D’acord amb un recent informe sobre els resultats, 
uns 5.000 antics treballadors de l’amiant han passat pel 
programa a tot Espanya. La xifra és molt baixa, ja que un 
estudi europeu sobre exposició a cancerígens, el projecte 
Carex, considera que al nostre país hi havia uns 57.000 
treballadors de l’amiant cap a la meitat dels anys 90, men-
tre que altres estimacions consideren que en els últims 40 
anys hauran estat uns 200.000 treballadors els exposats. 
Cal suposar, per tant, que hi ha desenes de milers de víc-
times d’amiant sense una cobertura sanitària adequada.

Una vigilància mèdica amb escasses troballes
Però si el nombre de treballadors atesos és petit, més 
pobres són encara els resultats pel que fa a patologies 
derivades de l’exposició a l’amiant. Només s’han trobat 
69 casos de malaltia pulmonar produïda per les fibres 
d’amiant (asbestosi), mentre que, dels càncers més típi-
cament provocats per l’amiant, únicament s’han diag-
nosticat 12 casos de mesotelioma pleural i 8 de càncer de 
pulmó.

El càncer de pulmó pot ser degut a diversos factors, 
entre ells el tabac; però el de mesotelioma pleural gai-
rebé sempre es deu a l’amiant. Doncs bé, a partir de les 
estadístiques de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), 
s’han comptabilitzat, entre 1978 i 1996, 2.955 casos de 
morts per mesotelioma pleural al nostre país, cosa que ve 
a constituir de mitjana 164 casos per any, una incidència 
molt superior a la detectada pel programa del Ministeri de 
Sanitat. A més, les estadístiques d’altres països mostren 
que el nombre de casos de càncer de pulmó per amiant és 
el doble que el de mesoteliomes, de manera que pot esti-
mar-se que el total de casos de càncer per amiant al nostre 

país deu rondar els 400 o 500 a l’ any. A França, només 
per amiant, es reconeixen anualment 1.200 càncers de 
pulmó i 750 mesoteliomes. Al Regne Unit es reconeixen 
1.235 mesoteliomes a l’any, i a Alemanya, 700.

Entre l’oblit i l’ocultació
La història torna a repetir-se: les víctimes de l’amiant són 
relegades a l’oblit i a l’ocultació. Les empreses per a les 
quals van treballar van fer tot el possible per retardar la 
prohibició de l’amiant. De fet, la representació espanyola 
per als temes de l’amiant davant la Comunitat Europea 
va estar constituïda per personal de l’empresa Uralita. No 
debades va ser Espanya l’últim país de la Unió Europea 
a acceptar la prohibició. Aquestes empreses fins ara no 
han assumit (ni voluntàriament, ni per exigències judi-
cials) la seva responsabilitat amb les víctimes de l’amiant. 
S’escuden en el fet que complien amb la normativa i que 
es desconeixien els efectes de l’amiant. Les proves apun-
ten que ni una cosa ni l’altra són certes.

D’altra banda, l’Estat, un cop prohibit l’amiant, tracta 
d’esquivar les seves responsabilitats, posant tota mena 
d’obstacles i traves a les víctimes quan reclamen els seus 
drets, i obligant-les a emprendre llargues i costoses recla-
macions jurídiques. El resultat és que, de vegades, el reco-
neixement dels drets arriba tard i molts ja no els poden 
gaudir perquè han mort.

Recentment una Comissió del Senat francès ha elaborat 
un extens i detallat informe sobre el problema de l’amiant, 
i xifra el nombre de víctimes mortals entre 60.000 i 
100.000 persones en els propers 20 anys, calcula els 
costos econòmics entre 27.000 i 37.000 milions d’euros 
per a reparació de danys a les víctimes, i assenyala l’Estat 
francès d’haver faltat greument a les seves responsabili-
tats. Un dels capítols de l’informe porta per títol: “L’Estat, 
anestesiat pel lobby de l’amiant”. Aquí, a Espanya, quan 
algú insisteix en el tema de l’amiant, l’acusen de crear 
alarma social. j

 
Julio A Máñez / José María Roel

La interminable herència de l’amiant
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Federació de Pensionistes i Jubilats de CC.OO. de Catalunya

7è Congrès de la  
Federació a Tarragona

2on Congrès de la  
Federació al Barcelonès

5è Congrès de la  
Federació a Girona

7è Congrès de la  
Federació a Lleida

2on Congrès de la  
Federació al VOC-CC

2on Congrès de la  
Federació a VORMAROS

2on Congrès de la  
Federació al BLLAPAG


