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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.

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 conjunt 
de la seva afiliació, mitjançant correu electrònic 
(e-mail). 
Per mantenir aquest vincle necessitem disposar 
del teu e-mail actualitzat i el número del teu 
mòbil (si disposes).

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

També trucant per telèfon al: 
934 812 769

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

MANTENGAMOS CONTACTO 

www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión de sus 
actividades y envia información de interés, al 
conjunto de su afiliación, por medio del correo 
electrónico (e-mail).
Para mantener este vinculo necesitamos dis-
poner 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 facilitar 
vuestros datos de contacto.
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Companyes i companys,

P
rimerament, agrair-vos la confiança i el suport que doneu a les propostes planteja-
des com a organització de PP i JJ, propostes fruit  de la vostra implicació i del vostre 
compromís.

Els darrers mesos han estat intensos, ja que s’han dut a terme els processos congres-
suals establerts a les CCOO. A l’abril vàrem celebrar el procés de la  CS de la CONC, al 
maig el procés  de la Federació Estatal de Pensionistes i Jubilats, i recentment, al juny, el 
procés de la CS de CCOO. En tots ells, la nostra organització ha participat activament i ha 
fet sentir la seva veu, defensant les propostes organitzatives de la Federació de PP i JJ.  

En referència a la nostra implicació en el 
projecte comú de la resta d’organitzacions 
confederades, les nostres propostes són ple-
nament coincidents amb els posicionaments 
generals, tant pel que fa referència a la modi-
ficació  de la quantia de les quotes com a la 
nostra participació en els òrgans de direcció 
i a la nostra representació en el conjunt de 
l’organització.

Les nostres prioritats són: l’enfortiment 
dels salaris, la reducció de la temporalitat i 
la parcialitat, i que les prestacions socials, 
els ajuts i les pensions, siguin revisades amb 
l’IPC i que no estiguin en cap cas per sota 
de l’Indicador de Rendes de Suficiència de 
Catalunya.

La RGC ha de ser un dret de protecció a 
tota la ciutadania; en breu, haurem d’explicar 
i difondre les condicions d’accés a la RGC, debatre al voltant de com afectarà el mercat 
de treball i les mesures proposades perquè els efectes siguin positius, així com marcar els 
nostres objectius en el seu desenvolupament futur. L’acord assolit mostra que només la 
persistència de grans organitzacions com la nostra permet assolir drets que, com aquest, 
costen anys i panys de conquerir i que caldrà defensar i millorar.

Cal dir també que, en el decurs d’aquests mesos, s’han presentat les nostres propos-
tes a la direcció del INSS a Catalunya, i s’han demanat compareixences al Parlament 
de Catalunya en referència a l’increment de l’IRSC i, pel que fa a l’atenció directa a les 
persones, a les mancances i deficiències de les residències de gent gran a Barcelona i a 
Catalunya. 

La Federació de PP i JJ de CCOO ha presentat a l’INSS, a la Delegació del Govern a 
Catalunya i al Registre del Parlament de Catalunya totes les propostes de les quals us hem 
informat, unes vinculades a demandes generalistes i d’altres amb un àmbit molt més proper.

Així mateix, presentem als ajuntaments i als consells comarcals on gaudim de represen-
tació, mocions de suport a les nostres demandes en els àmbits de les pensions, la sanitat i 
per l’aplicació definitiva de la Llei de dependència, entre d’altres.

Al recull d’informació que trobareu a les pàgines següents, veureu reflectides bona part 
de les activitats esmentades en aquest editorial; algunes d’elles dutes a terme conjunta-
ment amb la UGT, i d’altres amb la PUGGC. I no tingueu cap dubte que s’han fet els gestos 
adients perquè d’altres moviments socials s’incorporin a la defensa dels nostres planteja-
ments, transversals i comuns.

Per acabar, hem de dir-vos que seguirem treballant sense defallir per reconquerir la 
totalitat dels nostres drets. 

Miquel Lluch
Secretari General
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SEGUIREM 
TREBALLANT SENSE 
DEFALLIR PER 
RECONQUERIR LA 
TOTALITAT DELS 
NOSTRES DRETS
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I.- La Disposició Final Segona de la 
Llei 40/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat 
(LPGE), introduí una modificació al 
Text Refós de la Llei General de la 
Seguretat Social (TRLGSS), ubicada 
actualment en l’article 60 d’aquesta 
Llei. En aquest article es crea un 
complement de pensió per mater-
nitat en la jubilació, la viduïtat i la 
incapacitat permanent de caràcter 
contributiu.

En el citat article, punt 1, primer 
paràgraf, es justifica la creació 
d’aquest complement en aquests 
termes: “Se reconocerá un comple-
mento de pensión por su aportación 
demográfica a la Seguridad Social a 
las mujeres que hayan tenido hijos 
biológicos o adoptados y sean bene-
ficiarias en cualquier régimen del sis-
tema de la Seguridad Social de pen-
siones contributivas de jubilación, 
viudedad o incapacidad permanente”.

Crida l’atenció que la creació 
d’aquest complement sigui en 
exclusiu benefici de les mares, com 
si els pares no acreditessin la con-
dició de col·laboradors necessaris 
en la “aportación demográfica a la 
Seguridad Social”.

Aquesta exclusió indica manca de 
congruència i de diligència en rela-

ció als drets de la Seguretat Social 
assolits d’ençà de la Constitució 
Espanyola (CE), en favor de la dona i 
de l’home.

La manca de congruència i de dili-
gència sorgeixen en relació amb el 
principi d’igualtat consagrat en la CE, 
que ha menat a altres modificacions 
en matèria de Seguretat Social.

Per exemple, l’article 7è de l’Ordre 
de 13 de febrer de 1967, referit als 
beneficiaris de la pensió de viduïtat, 
deia que “... tendrá derecho a la pen-
sión de viudedad... la viuda..”. Cap 
referència al vidu, excepte “...en el 
caso de que, además de concurrir los 
requisitos señalados... se encuentre, 
al tiempo de fallecer su esposa, inca-
pacitado para el trabajo y sostenido 
económicamente por ella”. Per tant, 
l’home només excepcionalment 
podia acreditar el dret a la pensió de 
viduïtat.

Amb l’entrada en vigor de la CE, 
desaparegué de la LGSS el mot 
“la viuda” essent substituït per 
l’expressió “cónyuge superviviente”, 
amb la qual cosa els beneficiaris de la 
pensió de viduïtat són indistintament 
la dona o bé l’home si acrediten els 
requisits generals.

L’altre exemple el trobem en el títol 
II, capítol VIIè, articles  177 i 183 i 
següents del TRLGSS, on es fa palesa 
la igualtat entre la mare i el pare en 
relació al subsidi per maternitat i per 
paternitat.

Ens preguntem per què en la crea-
ció d’aquest complement de pensió 
no s’ha procedit de la mateixa mane-

ra, atesa la igualtat de drets entre 
la mare i el pare,  basant-nos en la 
mateixa CE. Concretament, l’article 
14è, en el primer incís, diu que: “...los 
españoles son iguales ante la Ley...”.

La no-inclusió del pare com a 
beneficiari d’aquest complement 
crea desigualtat artificiosa, arbitrària 
i injustificada per manca de criteris 
objectius i raonables que ho legiti-
min.

I es tracta de corregir aquesta 
omissió esmenant la diferència de 
situacions creades, atès que mare i 
pare han de ser tractats com a iguals, 
sense el més mínim indici de diferèn-
cia, perquè no són els continguts de 
la maternitat i la paternitat els que 
estan en joc, sinó que es tracta del 
fet que siguin valorats en funció de 
l’objectiu. I, recordem, l’objectiu no 
està en les diferències de rol com 
a mare o com a pare sinó que es 
troba en la voluntat legal de “guar-
donar l’aportació demogràfica a la 
Seguretat Social”.

A més, doncs, de provocar una 
diferència de tracte entre persones 
per manca de reconeixement de qui 
és col·laborador necessari a aques-
ta “aportació demogràfica”, també 
s’estableixen diferències de fet entre 
la mare i el pare objectivament injus-
tificades i de conseqüències despro-
porcionades.

Suposant, però, que tot això expo-
sat no fos així, encara ens queda 
denunciar la discriminació indirecta 
de què és objecte el pare.

Efectivament, el citat article de 

EL COMPLEMENT PER MATERNITAT EN 
LES PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL 
SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Juli Rius
Assessor
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la LGSS és, en si mateix, una norma 
neutra que tant podria ser aplicable 
a la mare com al pare. De fet, però, 
solament s’aplica a la mare.

Per això la diferència de tracte 
impacta de manera negativa en la figu-
ra del pare, atès, com s’ha dit i repetit, 
l’objectiu concret d’aquesta norma. 
L’impacte consisteix a negar de fet la 
contribució paterna a aquest servei 
demogràfic a la Seguretat Social.

S’imposa, doncs, recuperar el prin-
cipi d’igualtat de tracte entre dones i 
homes, pares i mares.

Tot això, però, no ha de modificar ni 
alterar la consciència de l’existència 
de discriminació vers la dona i la 
dona-mare, tant en l’àmbit laboral en 
general com en el més concret de la 
Seguretat Social. I, per tant, a pesar 
de tot, mantenim que la persistència 
d’aquesta discriminació la fa credito-
ra principal del complement de pen-
sió, sense que, amb tot, calgui incó-
rrer en desigualtat de tracte. O sigui, 
que es fa necessari ordenar aquest 
dret i també preveure’n la casuística.

En aquest sentit aportem unes 
quantes contingències o variables a 
tenir en compte:

1. Que la mare no hi tingui dret al 
no acreditar els requisits a pen-
sió, però sí que en tingui el pare.

2. Que la mare vulgui renunciar al 
complement en favor del pare 
pensionista.

3. Que els pares, jubilats tots dos, 
vulguin compartir l’import del 
complement.

4. Que el complement passi al còn-
juge supervivent si el cobrava el/
la causant.

5. Supòsits de separació legal, de 
fet, divorci i nul·litat matrimonial: 
qui exerceixi el dret.

II.- El plantejament precedent enca-
ra no esgota les conseqüències de 
la implantació d’aquesta prestació 
complementària. Entenem que hi ha 
un altre col·lectiu al qual no es pot 
escatimar aquest dret. Són els/les 
beneficiaris/es de jubilació i incapa-
citat permanent en la modalitat no 
contributiva.

Les característiques i els requisits 
perquè aquest col·lectiu pugui assolir el 
dret no pressuposen cap impediment 
pel fet de no ser contributius, ja que 
també són beneficiaris/es del Sistema 
de Seguretat Social i també poden 
haver estat aportadors a la demogra-
fia tan inqüestionablement com el 
col·lectiu contributiu. Per tant han de 
ser tributaris del mateix guardó.

Ens estalviem de repetir 
l’argumentació entorn al principi 
d’igualtat, d’aplicació també en 
aquest supòsit. Denunciem, en tot 
cas, la injustícia que representa 
aquest oblit per haver patit la dis-
sort de no haver accedit al dret a les 
pensions contributives. Oblit que 
també infringeix el caràcter finalista i 
protector del Sistema de la Seguretat 
Social. 

“

”

CAL UNA NOVA LLEI 
GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL,  
QUE ENS PERMETI 
ABORDAR LES 
NECESSITATS ACTUALS  
DE LA SOCIETAT



Unai Sordo, nou  
secretari general de la 
Confederación Sindical 
de CCOO
CCOO de Catalunya va treballar 
per impulsar la candidatura d’Unai 
Sordo, que finalment ha estat 
escollit secretari general de la 
Confederación Sindical de CCOO 
d’Espanya. L’Unai representa una 
renovació generacional i aporta el 
consens suficient per posar el sin-
dicat a l’ofensiva. El nou secretari 
general va rebre 661 vots, per 71 en 
blanc i 9 nuls. 

La delegació de CCOO de 
Catalunya va estar formada per 58 
persones i encapçalada pel secretari 
general, Javier Pacheco. La Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya ha 
col·laborat per construir les diverses 
candidatures i ha aportat persones 
a tots els òrgans col·lectius electes. 
Cristina Faciaben és en la Comissió 
Executiva, amb responsabilitat del 
sindicalisme internacional, Luis 
Longares forma part de la Comissió 
de Garanties, i la Rosa Fabián, de la 
Comissió de Control Administratiu 
i Financer. Hi haurà 12 persones de 
la delegació de CCOO de Catalunya 
en el Consejo Confederal de la CS de 
CCOO. Sens dubte, aquesta és una 
contribució important en quantitat i 
en capacitat de treball. 

Javier Pacheco escollit 
nou secretari general 
de CCOO de Catalunya

Força, cohesió, renovació i també 
emotivitat van definir l’11è Congrés 
de CCOO de Catalunya, que va tenir 
lloc els dies 4, 5 i 6 d’abril, al Palau 
de Congressos de Barcelona, amb el 
lema “Fem CCOO”. Javier Pacheco 
va ser escollit nou secretari general 
de CCOO de Catalunya amb un 
contundent suport del 91,48% dels 
delegats i les delegades. 

Després de presentar la nova 
Comissió Executiva, el nou secretari 
general, Javier Pacheco, va pro-
tagonitzar la cloenda del congrés 
amb un discurs històric, carregat 
d’emotivitat, però també de força, 
propostes i contingut, que va ser 
interromput sovint pels aplaudi-
ments dels delegats i delegades i 
dels convidats i convidades. Un dis-
curs amb propostes socials, laborals, 
econòmiques i polítiques destinades 
a canviar les coses i adreçades a ins-
titucions polítiques i patronals. I un 
discurs també dedicat a l’intern del 
sindicat, amb el missatge clar de la 
importància de sentir l’orgull de per-
tànyer a CCOO de Catalunya. 

En definitiva, un congrés que 
marca un abans i un després en la 
vida del nostre sindicat, i que ha de 
ser el punt de partida d’èxits i creixe-
ment de la nostra organització.  

Julián Gutierrez,  
secretari general de la 
Federació Estatal de 
Pensionistes i Jubilats  
de CCOO
La Federació de PPJJ de CCOO de 
Catalunya va treballar per impulsar 
la candidatura de Julián Gutiérrez, 
que finalment ha estat escollit secre-
tari general de la Federació Estatal 
de PPJJ de CCOO. En Julián, aporta 
el consens suficient per posar el sin-
dicat a l’ofensiva. 

La delegació de PPJJ de  CCOO de 
Catalunya va estar formada per 16 
persones i encapçalada pel secretari 
general, Miquel Lluch. La Federació 
de Catalunya ha col·laborat per 
construir les diverses candidatu-
res i ha aportat persones a tots els 
òrgans col·lectius electes, també va 
presentar 32 esmenes que varen 
ser totes acceptades i recollides als 
documents de la ponència. Jaume 
Huguet està a la Comissió Executiva, 
amb responsabilitat del sindicalisme 
internacional. Hi haurà 5 persones 
de la delegació de la Federaciño de 
PPJJ de CCOO de Catalunya en el 
Consejo Estatal de la Federación. 
Sens dubte, amb la representació 
majoritària a  la Federació Estatal de 
PPJJ.  

SINDICAT
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1r - El Sistema Públic de repartiment 
de la Seguretat Social és un dels 
eixos vertebradors de l’Estat del 
Benestar, element determinant de 
cohesió social, de solidaritat inter-
generacional, interterritorial, inter-
sectorial, i un potent mitjà de redis-
tribució de la renda. A més de la seva 
funció en l’enfortiment de la cohesió 
social, el Sistema de Seguretat Social 
té un paper de primer ordre com a 
estabilitzador macroeconòmic, i ser-
veix com a garantia i sustentació de 
la demanda interna de béns i serveis, 
provocant la generació d’ocupació.
2n - Amb l’aprovació dels Pactes 
de Toledo, amb el suport de totes 
les forces polítiques i socials, el 
1995.04.06, es va establir el full de 
ruta per assegurar l’estabilitat finan-
cera i les prestacions futures de la 
Seguretat Social. Era necessari crear 
un òrgan que permetés donar esta-
bilitat institucional i social al nostre 
Sistema Públic de Pensions, hi parti-
cipen totes les forces polítiques i els 
agents socials, per evitar que qualse-
vol Govern de torn pogués prendre 
mesures unilaterals. 

3r - Per primera vegada es va pre-
veure, mitjançant la Llei 24/1997, 
de 15 de juliol, de consolidació i racio-
nalització del Sistema de Seguretat 
Social, en l’article 11, la revaloració 
automàtica del conjunt de les pen-
sions amb l’IPC, i l’any 2001 es 
va crear el Fons de Reserva de la 
Seguretat Social, regulat per la Llei 
28/2003, de 29 de setembre, regu-
ladora del Fons de Reserva de la 
Seguretat Social; segons l’informe 
preceptiu anual de la Seguretat 
Social al Congrés dels Diputats, al 
desembre de 2011, en plena crisi 
econòmica, disposava de 66.814’993 
milions d’€.
4t - La taxa de reemplaçament del 
nostre Sistema Públic de Pensions 
ronda el 80%, una de les més altes 
de l’OCDE; les baixes pensions no 
són conseqüència de l’estructura del 
sistema, són provocades pels baixos 
salaris amb baixes cotitzacions i les 
carreres laborals discontínues; a data 
d’1 de febrer de 2017, la mitjana de 
les pensions de jubilació dels homes 
era de 1.226’17 € al mes, i la de les 
dones era de 773’13 €, amb un dife-

rencial de menys del 36’95 %. Com 
en altres aspectes de la vida social i 
pública, una vegada més les dones 
estan pagant les conseqüències de la 
discriminació històrica que pateixen. 
El conjunt de les pensions mínimes, 
incloses les del SOVI, fins i tot amb 
l’increment experimentat superior 
a l’IPC durant els anys 2004-2011, 
té unes quanties inferiors al límit 
de pobresa de la nostra comunitat. 
Continua sense resoldre’s el pro-
blema de les pensions de viduïtat. 
L’aplicació de la “Disposició addicional 
trenta. Pensió de viduïtat a favor de 
pensionistes amb 65 o més anys que 
no percebin una altra pensió pública, 
de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernit-
zació del sistema de Seguretat Social”, 
hauria representat una millora per 
a una gran majoria de persones per-
ceptores de la pensió de viduïtat, 
però des de l’any 2012, mitjançant 
els Pressupostos Generals de l’Estat, 
aquesta mesura continua tenint para-
litzada la seva aplicació.
5è - La crisi econòmica i les mesures 
que s’han adoptat per superar-la 

CONSELL DE LA GENT GRAN DE 
CATALUNYA
Consideracions en matèria de pensions
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–entre d’altres: les retalla-
des en tots els sistemes de 
protecció social (sanitat, 
ensenyament, dependència, 
serveis socials), les dues 
reformes laborals imposades, 
el no-increment del Salari 
Mínim Interprofessional amb 
l’IPC, les polítiques actives 
d’ocupació finançades des 
de la Seguretat Social– han 
provocat una caiguda acce-
lerada de l’ocupació, una 
baixada generalitzada dels 
salaris, amb una disminució 
dels ingressos a la Seguretat 
Social sense precedents. Les 
hores setmanals treballades 
en el segon trimestre de 
2008 (722.012.500), res-
pecte a les treballades en el 
primer trimestre de 2017 
(609.969.800), han signifi-
cat en negatiu 112.042.700 
hores setmanals menys. 
Això representa menús de 
2.801.067 treballadors a 
jornada completa; la caiguda 
d’hores treballades està pro-
vocant la precarietat laboral, 
que, sumada a la baixada 
generalitzada dels salaris, 
està generant treballadors 
pobres. I hem de tenir pre-
sent que hi ha 1.394.700 
llars amb tots els seus actius 
en atur.
6è - No s’ha complert la nor-
mativa inicial que regula el 
Fons de Reserva, en retirar, 
entre els anys 2012 i 2016, 
quantitats anuals superiors 
al 3 %; en total, s’han retirat 
67.151 milions d’€, i s’hi 
han de sumar les quantitats 
retirades entre els anys 
2012 i 2015 dels excedents 
de les mútues d’accidents 
de treball, 8.129 milions 
d’€. Així, en cinc anys, s’han 
consumit 75.280 milions d’€. 
Actualment, segons l’últim 
informe al Congrés dels 
Diputats, el Fons de Reserva, 

el 31 de desembre de 2016, 
era de 15.020’039 milions 
d’€, i aquestes existències en 
gran mesura són degudes als 
rendiments que han generat 
les inversions del Fons, més 
de 26.000 milions d’€ fins a 
aquesta data, quantitat que 
no arriba per a pagar dues 
mensualitats. Com és possi-
ble que, de forma unilateral, 
sense haver tingut cap reu-
nió amb el Pacte de Toledo i 
els agents socials, s’hagi bui-
dat el Fons de Reserva?
7è - ¿Com és possible que es 
reformi de manera unilateral 
el Sistema Públic de Pensions 
mitjançant la Llei 23/2013, 
de 23 de desembre, reguladora 
del Factor de Sostenibilitat i 
de l’Índex de Revalorització 
del Sistema de Pensions de la 
Seguretat Social, sense previ 
acord del Pacte de Toledo 
i els agents socials, amb 
l’informe desfavorable del 
Consell Econòmic i Social 
d’Espanya i les mocions en 
contra aprovades en algu-
nes corporacions locals 
de Catalunya, entre elles 
l’Ajuntament de Barcelona?

El Sistema Públic de 
Pensions no ens l’han regalat, 
és fruit del treball de tota la 
societat, de la lluita dels i les 
treballadors/es i les seves 
organitzacions sindicals i és 
un dels millors d’Europa.

Senyores i senyors diputats 
i responsables dels agents 
socials, com en altres oca-
sions, el Consell de la Gent 
Gran de Catalunya exposem 
que la nostra fonamental pre-
ocupació és la societat que 
deixarem als nostres fills/es 
i nets/es, que és fonamental 
per a ells, i per això no podem 
permetre que es debiliti el 
nostre principal sistema de 
protecció social, el Sistema de 
Seguretat Social. 

Per tot l’anteriorment exposat, sol·licitem al conjunt 
de formacions polítiques i els agents socials que, en 
les deliberacions del Pacte de Toledo i en el posterior 
desenvolupament normatiu, es tinguin en compte 
les nostres reivindicacions, que en aquesta matèria, 
fonamentalment, passen per:
1r - Instar al Govern de l’Estat que s’efectuïn les reu-
nions urgents que siguin necessàries del Pacte de 
Toledo i els agents socials, per estudiar els mecanismes 
a aplicar perquè de forma permanent es garanteixi la 
suficiència financera del Sistema de Seguretat Social.
2n - Que s’estudiïn els mecanismes necessaris per 
superar l’efecte negatiu en els actuals i futurs pensio-
nistes que té i tindrà l’aplicació de la Llei 23/2013,, de 
23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i 
de l’Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la 
Seguretat Social.
3r - Plena aplicació de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del Sistema de 
Seguretat Social, inclosa la “Disposició addicional trenta, 
referent a la pensió de viduïtat”, última reforma pactada 
amb els agents socials.
4t - Creació d’un nou marc de relacions laborals, pac-
tat, que superi les conseqüències de les dues reformes 
laborals imposades.
5è - Increment gradual del Salari Mínim 
Interprofessional perquè, en una legislatura, sigui equi-
parable al 60 % del salari mitjà, segons recomana la 
Carta Social Europea.
6è - Plena aplicació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
7è - Que el conjunt de les pensions mínimes 
s’incrementi per sobre de l’IPC, perquè les seves quan-
ties siguin superiors al límit de pobresa. Les quanties 
de les pensions no contributives i les del SOVI estan 
pròximes al límit de pobresa severa; així doncs, és 
urgent el seu increment.
8è - Recuperació del poder adquisitiu perdut pel con-
junt de les pensions des l’any 2011.
9è - Recuperació del nivell existent el 2011 del Fons de 
Reserva per poder afrontar la pressió que el sistema 
de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de 
la generació del baby boom (els nascuts entre 1958 i 
1978); i supressió de la normativa legal imposada que 
ha permès retirar del Fons de Reserva més del 3 % ini-
cialment previst, i que qualsevol retirada superior al 3 
% hagi de ser objecte d’acord en el Pacte de Toledo.
10è - Que les polítiques actives d’ocupació consistents 
en deduccions en les cotitzacions siguin finançades des 
de la fiscalitat general.
11è - Cap reforma del Sistema de Seguretat Social 
sense previ acord del Pacte de Toledo i els agents 
socials. 
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Benvolgut senyor Joan Vidal de 
Ciurana,
secretari del Govern de Catalunya

Benvolgut Sr. El Consell de la Gent 
Gran de Catalunya, en la reunió 
plenària celebrada el dia 29 de juny 
de 2017, ha aprovat aquest docu-
ment dirigit al Govern de Catalunya, 
i ens dirigim a vostè, com a secretari 
del Govern, perquè li doni el curs 
oportú

El Reial decret llei 3/2004, de 25 
de juny, en el seu article 2, Establiment 
d’un Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples, en els punts 1 i 4, 
diu:
1. Perquè es pugui utilitzar com a 
indicador o referència del nivell de 
renda, que serveixi per determinar 
la quantia de determinades presta-
cions o per accedir a determinades 
prestacions, beneficis o serveis 
públics, i pugui substituir en aquesta 
funció el salari mínim interprofes-
sional, es crea l’Indicador Públic de 
Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).
4. Les comunitats autònomes, les 
ciutats de Ceuta i Melilla i les enti-
tats que integren l’administració 
local poden utilitzar com a índex o 
referència de renda l’IPREM, sense 
perjudici de la seva potestat per 
fixar indicadors propis en l’exercici 
de les competències que constitu-
cionalment els corresponguin.

Cal tindre en compte que a 
Catalunya
• El 16 de febrer de 2005 se signa 

l’Acord estratègic per a la inter-
nacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, 
“En el punt 85, s’acorden mesu-
res tendents a complementar les 
pensions mínimes i a la creació 
d’un indicador de rendes propi de 
Catalunya”.

• El 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. 
La quantia del nou indicador 
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 l’any 2007, els pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya 
recullen la quantia d’aquest indi-
cador.

• LLEI 4/2017, de 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a 2017.
“Disposició addicional 32. 
Indicador de renda de suficiència
1. Per a l’exercici 2017, l’indicador 
de renda de suficiència de 
Catalunya, establert per l’article 
15.2 de la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, es fixa en 
569,12 euros mensuals i 7.967 , 
73 euros anuals.”

Consideracions
1r. En conjunt, l’increment experi-
mentat per l’IRSC durant aquests 
anys ha estat inferior al de l’IPC de 
Catalunya:  
• En termes absoluts, la pèrdua de 

valor derivada de la no-actualiza-
ció amb l’IPC és de 83’46 euros 
mensuals i de 1.168’46 euros 
anuals (14 pagues).

• Total del valor perdut de l’IRSC 
des de la seva creació (seguint els 
paràmetres de l’Acord de 2008): 
un -12.79 %

• Aquest valor està congelat des 
de l’any 2010, i en aquests últims 

anys se’ns diu que hi ha recupera-
ció econòmica

2n. Com es pot parlar d’Indicador 
de Renda de Suficiència quan la seva 
quantia l’any 2017 és inferior al 
llindar de pobresa de Catalunya de 
l’any 2015, últim referent disponible 
a IDESCAT?
3r. Això comporta una devaluació 
del conjunt de les polítiques socials 
en la nostra comunitat, i un enduri-
ment en l’accés a aquestes, perjudi-
cant els sectors més desafavorits de 
la nostra comunitat.
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, és, 
entre d’altres, un indicador d’accés 
a programes d’habitatge de la 
Generalitat, ajuts i beques en matè-
ria de formació a persones des-
ocupades, 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 dependencia, 
etc.

D’acord amb les resolucions 
dels congressos i conven-
cions de la gent gran de 
Catalunya: 
Reivindiquem:
1r. Recuperació de forma gradual de 
la devaluació econòmica experimen-
tada per l’IRSC.
2n. Exigir, en l’àmbit estatal, que 
els increments de les quanties 
de l’Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples (IPREM) i, en 
l’àmbit de Catalunya, l’Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC), es facin tenint en compte 
l’IPC, i, si hi ha creixement econòmic, 
la part que li correspondria, o bé 
segons l’increment mitjà dels salaris 
de l’any anterior. 
3r. Que la seva quantia hauria de 
ser superior al llindar de pobresa de 
Catalunya.

ESCRIT GOVERN DE CATALUNYA
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Referent a l’acord sobre la 
Renda garantida de ciutadania
1r. Manifestar la nostra satisfac-
ció per l’acord assolit el dia 15 de 
maig de 2017 entre el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i la 
Comissió Promotora de la Renda 
Garantida de Ciutadania; igual que 

el 5è Congrés de la Gent Gran de 
Catalunya va considerar positiva 
la Llei 13/2006, de 27 de juliol, 
de Prestacions socials de caràcter 
econòmic, aprovada pel Parlament 
de Catalunya.
2n. Manifestar que és una reivindi-
cació demanada en el VII Congrés 

de la Gent Gran de Catalunya (octu-
bre de 2014) on dèiem: 
“S’ha de crear una renda garantida de 
ciutadania de prestació econònica per  
garantir que tothom tingui uns ingresos 
econòmics per sobre del llindar de la 
pobresa, d’acord amb l’article 24.3 de 
l’Estaut d’Autonomia de Catalunya.” 

V Congrés Nacional de la Gent Gran de 
Catalunya (octubre de 2006) Ponència B
El Govern de Catalunya i les centrals sindicals CCOO 
i UGT, després d’un procés de negociació, han creat 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), 
i n’han situat la quantia en 509,80 € mensuals per a l’any 
2006, un 6,4 % per damunt de l’IPREM estatal.

Des del 5è Congrés, considerem positiu el pas fet 
pel Govern de Catalunya i les centrals sindicals, però 
reclamem de cara al futur que la quantia de l’IRSC 
s’actualitzi cada any tenint en compte dos factors:
• L’IPC real de la nostra comunitat.
• La part que li correspondria del creixement econò-

mic del nostre país, perquè aquest indicador no es 
devaluï, ja que quan hi ha creixement econòmic la 
quantia del llindar de pobresa s’incrementa.

VI Congrés Nacional de la Gent Gran de 
Catalunya (octubre de 2010) Ponència B
• Exigir, en l’àmbit estatal, que els increments de les 

quanties de l’Indicador públic de renda d’efectes múl-
tiples (IPREM) i, en l’àmbit de Catalunya, l’Indicador 
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), es facin 
tenint en compte l’IPC, i si hi ha creixement econòmic, 
la part que li correspondria, o bé segons l’increment 
mitjà dels salaris de l’any anterior. 

• Que, de manera gradual, la quantia de l’IRSC hauria 
d’equiparar-se al llindar de pobresa moderada de 
Catalunya. 

VII Congrés Nacional de la Gent Gran de 
Catalunya (octubre de 2014) Ponència A
• No hi ha hagut actualització amb l’IPC, des de l’any 

2010, dels referents econòmics per aplicar, i acce-
dir-hi, les polítiques socials a Catalunya, l’Indicador 
de renda de suficiència (IRSC), i a Espanya, 
l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM), de manera que provoquen la devaluació 
de les polítiques socials i l’enduriment de l’accés.

• Reclamem l’actualització amb l’IPC dels referents 
econòmics per accedir a les polítiques socials: 
l’Indicador de renda de suficiencia de Catalunya 
(IRSC), a Catalunya, i l’Indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM), a Espanya. Cal recu-
perar la pèrdua de l’IRSC (9,2%) –congelat des de 
l’any 2010. 

Document del Consell Assessor de la Gent Gran 
de Barcelona en la III Convenció de la Gent Gran 
de Barcelona  (març de 2011)
Que es desenvolupi plenament, de manera progressiva, 
la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. 

El referent econòmic per accedir a les prestacions 
socials a Catalunya (IRSC) és inferior al llindar de risc 
de pobresa.

Que el Govern de Catalunya equipari –de forma 
gradual– la quantia de l’IRSC (Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya) al llindar de risc de la pobresa 
del país.

Declaració sobre l’impacte de la crisi en les 
condicions de vida de les persones grans del 
consell assessor de la Gent Gran de Barcelona 
(febrer de 2013)

El Consell Assessor de la Gent Gran vol alertar els 
poders públics i la ciutadania sobre les greus con-
seqüències ocasionades per la davallada del poder 
adquisitiu de les persones grans, a causa de la conge-
lació de les pensions, el copagament en serveis públics 
i l’encariment dels serveis bàsics. I, per tant, reclama 
la recuperació del poder adquisitiu i la revisió de les 
pensions segons els acords dels Pactes de Toledo, la 
supressió de les taxes de copagament en la prestació 
dels serveis sanitaris, l’adequació de les tarifes dels ser-
veis bàsics i l’actualització, d’acord amb l’IPC, dels indi-
cadors econòmics d’aplicació –i el seu accés– dels serveis 
socials (IRSC i IPREM). 

REFERÈNCIES EN ELS CONGRESSOS I CONVENCIONS DE LA GENT GRAN DE CATALUNYA
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QUÈ ÉS L’OZÓ TROPOSFÈRIC?
L’ozó (O3) és un gas invisible que es troba a l’aire que res-
pirem. Està format per 3 àtoms d’oxigen, mentre que la 
molècula que necessitem per viure en té dos (O2).

L’O3 no l’emet ningú directament, sinó que es forma a 
l’aire a partir d’altres compostos (anomenats precursors), 
en condicions de radiació solar i temperatures elevades.

No el confongueu amb la capa d’ozó, que es troba a 
l’estratosfera (per sobre d’uns 10 km), i que és natural i 
beneciosa.

QUÈ PODEM FER PER REDUIR-LO?
• Substituir els trajectes amb vehicle dièsel o benzina 

per anar a peu, en transport públic o amb bicicleta
• Reduir el consum d’electricitat
• Compartir vehicle
• Reduir l’ús de productes amb dissolvents, per exem-

ple pintures
• Evitar carregar combustible a les hores centrals del dia
• En comprar un vehicle nou, ja sigui turisme, moto, 

furgoneta o camió, tenir en compte que sigui més 
net: elèctrics, híbrids

EFECTES SOBRE LA SALUT
Símptomes més comuns
• Empitjorament de la funció pulmonar
• Asma i malalties pulmonars
• Dicultats respiratòries (“gola seca”)
• Irritacions a la faringe, al coll i als ulls
• Malestar general (cansament, mal de cap)
• Disminució del rendiment físic
• Reducció de la capacitat defensiva en malalties res-

piratòries
• Tos 

QUI ENS INFORMARÀ?
El vostre Ajuntament és l’encarregat d’informar-vos a 
través dels canals habituals (xarxes socials, web...).

CAMPANYA DE VIGILÀNCIA
Del 15 de maig al 15 de setembre s’intensica la vigilància 
d’aquest contaminant durant tots els dies de la setmana 
de 8 h a 21 h per poder emetre amb prou temps els avi-
sos preventius o els avisos de superació. 

Per a més informació a la web: 
mediambient.gencat.cat/campanyaozo

AVISOS PER NIVELLS ELEVATS D’OZÓ

SALUT

Recomanacions de prevenció

RECOMANACIONS DE PREVENCIÓ
L’ozó es mesura hora a hora, tot l’any, a diverses 
estacions arreu de Catalunya per poder vigilar si les 
seves concentracions superen determinats llindars.

Avís preventiu i avís de superació
Si al matí es preveu que se superarà un llindar al llarg 
del dia, s’emet un avís preventiu. El pronòstic es fa 
amb models numèrics com els del temps.

Quan es mesuren concentracions superiors al 
llindar d’informació o d’alerta, s’emet un avís imme-
diatament.



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.

CULTURA

12 Pensionistes
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l llarg de la història, a les dones se’ls ha assignat les res-
ponsabilitats de la cura de les persones tant a l’àmbit 
privat com públic. La presència majoritària de dones 

en activitats vinculades a la cura de la infantesa, a l’educació, 
a l’atenció a les persones que pateixen malalties, a la gent 
gran... és un fet que es repeteix el llarg dels segles, així com la 
pràctica d’una medicina popular que es transmetia de mares 
a filles; així ho feien les dones fetilleres a l’Edat Mitjana.

Les fetilleres van ser receptores i transmissores d’una 
saviesa ascentral i popular, basada en el coneixement 
d’herbes i plantes medicinals, d’utilització dels analgè-
sics, calmants i medicaments digestius, així com altres 
preparats per a reduir els dolors del part. Van utilitzar 
la belladona per a aturar les contraccions de la matriu i 
evitar així que la dona avortés. També aconsellaven sobre 
els mètodes d’anticoncepció i, si era necessari, practica-
ven avortaments. Mentre les dones fetilleres utilitzaven 
mètodes no agressius i naturals per curar, els homes 
metges utilitzaven les “sangries”

Però, a més, la seva intervenció anava més enllà de 
l’atenció i la cura del cos i la ment: van crear xarxes 

d’intercanvi de coneixements sobre les plantes medici-
nals i la seva utilització, a la vegada que es constituïen en 
transmissores de coneixements de temàtiques diverses, 
consolidant les relacions entre dones. Diferents fonts 
consultades assenyalen que possiblement aquestes xar-
xes, com a mitjà  de difusió i sensibilització, varen ser clau 
en les revoltes camperoles de l’època. 

Per a persones expertes en la temàtica, les fetilleres 
van ser considerades les primeres metgesses de la 
història d’occident i les primeres farmacòlogues. Eren 
coneixedores dels secrets de la medicina empírica, i eren 
considerades en la seva comunitat com “dones sàvies”, 
però les institucions que tenien por de la seva influència 
les anomenaven “xafarderes” i posteriorment bruixes.

Durant l’edat mitjana, abans de la institucionalització 
dels gremis, dels governs municipals i de les universitats, 
les dones tenien presencia en el teixit social i laboral 
(exercien de mestres de diferents oficis; eren abadesses, 
escriptores, actrius...). La participació activa de  les dones 
en el teixit social va convertir-se en un problema per a 
l’élite feudal, patriarcal i eclesiàstica, que fa aflorar, entre 
el segle XIII i XIV,  un corrent d’opinió misògina que es  
consolida i s’estén en el renaixement, fins a donar lloc a 
un període de regressió de les dones a tots els nivells. 
El control dels homes pels coneixements de la ciència 
s’intensifica. Es el començament de  la caça de bruixes. 
Qualsevol dona que no representés l’ideal de dona sub-
misa, obedient, creient...  era susceptible de ser acusada, 
torturada, condemnada i cremada a la foguera.

És calcula que van ser condemnades a mort i crema-
des al voltant de 9 milions de persones. La proporció de 
dones va del 80 al 100% en funció del lloc i del moment. 
Geogràficament la caça de bruixes s’inicia a les mun-
tanyes d’Alemanya i Itàlia, però es va estendre a França 
Anglaterra, Nord d’Europa i Espanya. 

Estrella Pineda Menor

FETILLERES, BRUIXES, METGESSES

DONES

DE LA BRUIXERIA A LA PROFESSIONALITZACIÓ 
DE LA MEDICINA
A partir del segle XII, comença un procés 
d’institucionalització de diferents disciplines, com 
ara la medicina i el dret. Era necessari el control dels 
coneixements per part dels homes, l’església i els esta-
ments institucionals. Els continguts  es desenvolupen 
sota el control de l’església i de la fe cristiana.  Es va 
prohibir la pràctica de la medicina a totes aquelles 
persones que no tinguessin titulació, la qual cosa va 
suposar treure a les dones un dret que exercien des 
de la nit dels temps. L’obstetrícia va ser l’única especia-
litat que podien exercir les dones, però també aquesta 
els va ser “robada” en el segle XIX, quedant així les 
dones excloses de la pràctica de la medicina, fins que a 
finals del mateix segle apareix la figura de la infermera, 
lligada el rol de cuidadores i completament subordina-
da els metges. Les infermeres van tenir un paper molt 
important a la Primera Guerra Mundial.

Els segles es succeeixen un rere l’altre, els temps 
canvien, les dones han  tornat a conquerir un espais 
que els va ser robat ¡¡¡Les Facultats de medicina!!! 
En l’actualitat, aquesta es una professió feminitzada, 
i caldrà preguntar-nos: gaudeixen les dones metges-
ses del mateix prestigi social que els metges?  Que us 
sembla si la resposta a aquest interrogant la tractem 
en la propera edició?



Activitat museística amb contingut històric  
i social

Visita a l’Exposició “Els pilars d’Europa. L’Edat 
Mitjana al British Museu” Caixa fòrum.

Fins a quin punt l’Edat Mitjana es pot considerar un 
període fosc de la història? Situada entre la grandesa 
de dues èpoques, l’Edat Mitjana ha estat un perío-
de històricament subestimat. “Els pilars d’Europa” 
planteja una relectura de l’Edat Mitjana. Els 260 
objectes exposats, narren històries de religió, d’amor, 
de violència, de poder, de submissió... “El visitant de 
l’exposició mai no tornarà a dir que l’Edat Mitjana va ser 
una època de tenebres”  (Richard Lambert, president 
de la pinacoteca londinenca).

La visita serà el proper dia 16 de juny (divendres) 
a les 6 de la tarda. 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 2017
PERÍODE: DE JUNY A NOVEMBRE DE 2017

CULTURA

14 Pensionistes

Activitat vinculada al sindicalisme des de la 
perspectiva de gènere

Cinema fòrum amb llimonada. Projecció de la 
Pel·lícula “Norma Rae”

Norma Rae és la vida d’una sindicalista nord-america-
na (Crystal Lee Jorda). Ens mostra el creixement polí-
tic de les dones durant el segle XX (però extrapolable a 
totes les dones que han lluitat i que continuen lluitant) 
i ens porta necessàriament de nou a reflexions que, 
ara més que mai, estan presents, com és el lloc que 
actualment ocupa el sindicalisme al nostre país, en un 
context en què els sindicats han estat silenciats, des-
prestigiats i invisibilitzats. Aquesta reflexió ens ha de 
servir per recuperar els valors dels ideals sindicals, les 
lluites, les mobilitzacions, l’acció sindical directa... en 
un context social difícil i desmobilitzador.

La projecció serà el dia 5 de juliol (dimecres) a les 
6 de la tarda, a la seu de Comissions. Via Laietana 
16. Espai Assemblea. 

Mes de juny Mes de juliol



Activitat vinculada al coneixement polític, 
social i cultural d’altres indrets fora de 
Catalunya.

Sortida d’una setmana organitzada per la 
Federació de Pensionistes a Sicília.

Les dates previstes de sortida (pendent de con-
cretar) seran el 7 d’octubre (dissabte) o el 10 
d’octubre (dimarts). La durada és de 8 dies. 

Novembre (activitat significativa per al conjunt del 
sindicat)

25 de novembre. Dia mundial contra la violència de 
gènere. 

Donarem suport a les activitats que organitzin les dife-
rents secretaries de les dones de la Federació. 

30 de novembre. Lliurament del XVIIIè 
premi de poesia “Memorial José López”.

El 2017 s’ha declarat l’any de Miguel 
Hernández; per tant l’acte comptarà amb 
un recital musicat d’un recull dels seus 
poemes.

El lliurament dels premis es farà el dia 
30 de novembre (dijous) a les 6 de la tarda, a la seu de 
Comissions. Via Laietana 16. Espai Assemblea. 

Activitat vinculada al memorial democràtic

Visita a la Maternitat d’Elna i al Memorial del camp de Ribesaltes.

La Maternitat d’Elna va obrir les seves portes per homenatjar la 
feina que la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va fer en temps de 
la guerra civil. Des del 1939, Eidenbenz va buscar les dones emba-
rassades que es van exiliar als camps de concentració del sud de 
França i les va acollir al palauet abandonat d’en Bardou per facilitar 
que poguessin donar a llum en condicions decents. Fins al 1944 la 
institució, que es coneix com la Maternitat d’Elna, va portar al món al 
voltant de 600 nadons i, fins i tot, va recollir mares jueves que fugien 
de la persecució nazi durant la Segona Guerra Mundial.

El Camp de Ribesaltes. Situat a pocs quilòmetres al nord de 
Perpinyà, testimonia tres grans conflictes del segle XX: la Guerra 
Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i la Guerra d’Algèria. És, 
sens dubte, un camp singular a França perquè és l’únic que conser-
va i contempla encara les empremtes d’una secció completa de la 
història: un camp militar. Fou el “centre d’acollida” dels republicans 
espanyols, jueus i gitanos; el “centre interregional de reagrupament 
d’israelites” de la zona “no ocupada” abans que no els deportes-
sin a Auschwitz, via Drancy, i el “camp de trànsit dels harkis i les 
seves famílies”... És un camp singular per la seva especificitat històri-
ca, per les dimensions i per l’autenticitat.

La sortida amb autocar està programada per al dia 23 de setembre 
(dissabte). 
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Mes de setembre

CULTURA



ACTIVITATS BLLAPAG

16 Pensionistes

EXECUTIVA DE MAIG BLLAPAG A 
VILAFRANCA
Aprofitant el fet de fer l’executiva a Vilafranca del 
Penedès, vàrem fer una sortida cultural per la pobla-
ció.

Anàrem a visitar el museu del vi, que es troba 
situat en un antic palauet davant l’església de 
Vilafranca.

El documental explicava la historia del vi i els ceps, 
i naturalment, de la fil·loxera, malaltia que va matar 
tots els ceps d’una època.

Vàrem poder veure els diferents estris i gerres on 
es transportava el vi des dels primers segles fins als 
nostres dies. Com han canviat, o no tant, les maneres 
de treballar les vinyes i de quins estris disposaven!

Trobàrem molt profitoses i amenes les executives 
fetes amb aquests enfocaments culturals, i de conei-
xement de les diferents comarques.

La propera la farem el 19 de juliol a Vilanova i la 
Geltrú. Us hi esperem... no hi falteu!!!! 

Joana Solsona i Bestard

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL  
“CINTURÓN ROJO”
Durant el mes de maig es va celebrar al BLLAPAG el Maig 
de la Cultura i el Treball. On es va presentar el documen-
tal “Cinturón Rojo” i del llibre del mateix nom. El docu-
mental està elaborat per companys de CCOO i Moviment 
Veïnal del Baix Llobregat. En el mateix acte es va fer reco-
neixement els companys sindicalistes dels diferents rams. 

Des de PPJJ se li va fer el reconeixement a la companya 
Manuela Garcia Carrascón pels seus anys de dedicació 
tant a nivell sindical com social, fent molt a favor de les visi-
tes “bis a bis” amb els familiars dels presos de Cornellà. 

Joana Solsona i Bestard

BLLAPAG DEL ALT PENEDÈS

El passat dilluns dia 12 de Juny la federació de 
pensionistes i  jubilats BLLAPAG  de CCOO del  Alt  
Penedès varem  organitzar a  petició de  la  Regidoria 
de la  Gent  Gran de  Gelida una  xerrada  sobre  el  
dret  de  morir dignament.

L’acte  va  tindre  lloc  al Casal de  la  Gent  Gran  i  
la  conferencia col·loqui  tenia  per  títol ” El Dret a  
Morir Dignament, un Dret Humà”

Aquesta  conferencia  col·loqui va  ser  a  càrrec 
del Sr. Albert Rey  Coordinador d’ area de  DMD 
Catalunya.

Hi  varen  assistir un  munt d’ avies i  avis.
Un  cop  acabada  la  conferencia  hi  va  haver un  

col·loqui  amb  la  participació de  mols   dels  assis-
tents. 

Primera Trobada de Dones Pensionistes al BLLAPAG 

Primera Trobada de Dones Pensionistes al BLLAPAG 



ACTIVITATS BLLAPAG
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VIATGE A CORBERA D’EBRE, AMB ELS COMPANYS DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA DEL BAIX LLOBREGAT

Sortida des de Cornellà fins a arribar a 
Corbera d’Ebre, amb parada obligada a mig 
camí per esmorzar.

A Corbera d’Ebre, poble destruït per 
la batalla de l’Ebre, vàrem poder visitar 
l’església arranjada com a museu. Amb foto-
grafies i muntatges de la diversitat.

Des de dalt del campanar es podia veure 
tot el poble vell, destruït, i fins i tot la torre de 
telègraf, que encara és visible, si es busca bé.

Després anàrem a dinar i compartírem 
una agradable estona entre companys/es i 
amb Assumpta Montella, l’autora del llibre 
“15 dies a l’Ebre”. El sacrifici de la Lleva 
del Biberó. Autora que també ha escrit “la 
Maternitat d’Ebre” i “El silenci dels telers”, 
entre d’altres.

A continuació, visitàrem el Museu de 
Corbera d’Ebre, on es va poder gaudir d’un 
documental amb persones sobrevivents d’aquells dies. Per una altra banda, vàrem veure l’escenificació de com es 
vivia aquells dies, tant a les cases com en el front, durant la guerra, així com un ampli mostrari de les armes utilitzades. 

En acabar la visita, ens van donar informació de les excursions que es poden fer per la zona, sobre la guerra, i de 
ben segur que tothom que hi vàrem anar repetirem l’experiència.

Qui perd la història perd la seva identitat, i això no ho podem permetre!! Visca la memòria històrica  i les 
CCOO!! 

Joana Solsona i Bestard



ACTIVITATS TERRITORIALS ACTIVITATS FEDERACIÓ
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VORMAROS MOLLET

La Unió Intercomarcal del VORMAROS  va organit-
zar una activitat de reconeixement als actius sindi-
cals, al centre cívic “La Marineta” de Mollet.

 L’acte va rememorar  els fets que es van produir a 
Mollet amb l’ocupació dels espais AIS.

Els protagonistes ens van relatar el que aquells 
dies van viure  i també la seva visió personal i el per-
què de la seva participació aquells dies.

Ens va acompanyar  l’ exsecretari general de la CS 
de la  CONC José Luis López Bulla.

Al finalitzar l’acte, es va fer menció i entrega d’un 
distintiu a totes les persones afiliades amb més de 
25 anys de compromís que van poder assistir-hi.

ACTIVITATS PROGRAMADES MATARÓ
El proper 30 de setembre es realitzarà la Mostra 
d’Entitats de Gent Gran a Mataró, a la plaça de 
Santa Anna, d’11,00 a 20,00 hores. 

FIRA GRAN

El passat dia 31 de maig, i fins al 3 de juny, vàrem 
estar presents a la Fira Gran 2017, que, com ja 
resulta habitual, es  realitza a les Drassanes Reials 
de Barcelona.

Enguany vàrem trobar a faltar l’assistència de la 
consellera de Treball i Família en aquest esdeveni-
ment, el procés i les votacions al Parlament varen 
ser les raons argumentades.

Com cada any, l’assistència va ser massiva, i va 
venir un bon grup de gent a visitar la Fira.

Com a fet destacable enguany, vam participar en 
les emissions que feia Ràdio Estel al mateix recinte.

Va ser força interessant: una era relacionada amb 
el consum de les persones grans.

Aquí vàrem posar de manifest l’agressivitat de 
certs centres comercials a l’hora de col·locar pro-
ductes a la gent gran, i la indefensió posterior que 
tenen aquestes persones a l’hora de reclamar els 
seus drets.

Com no podia ser d’una altra manera, vàrem fer 
esment a l’abús de les companyies de subminis-
traments, tant elèctriques, com gasístiques i de 
l’abastament d’aigua, així com despeses derivades 
de les externalitzacions de certs serveis d’ús quoti-
dià per a les persones grans, entenent la manca de 
recursos econòmics que pateixen, atès l’increment 
de les pensions amb un 0,25%.

És del tot intolerable. 



SINDICAT

E
l passat 15 de maig, va ser notí-
cia la signatura de l’acord entre 
la Comissió Promotora de la 

Iniciativa Legislativa Popular de la 
Renda Garantida de Ciutadania amb 
el Govern sobre les característiques 
d’aquest nou dret, que caldrà fer 
arribar a la ponència parlamentària 
i aprovar en el Ple abans que acabi 
l’actual període de sessions. 

L’any 2003, CCOO, tot analitzant les 
mancances i les dificultats en l’accés 
a la renda mínima d’inserció (RMI), 
va llançar la proposta de la renda 
garantida de ciutadania (RGC), 
entesa com un nou dret subjectiu de 
ciutadania, que garanteixi els ingres-
sos que permetin poder viure amb 
un mínim de dignitat. 

Gràcies al treball desenvo-
lupat des d’aleshores, l’Estatut  
d’autonomia de Catalunya recull 
des del 2006, en l’article 24.3, que 
“les persones o les famílies que es 
troben en situació de pobresa tenen 
dret a accedir a una RGC que els 
asseguri els mínims d’una vida digna, 
d’acord amb les condicions que legal-
ment s’estableixin”. 

És en aquest mandat legislatiu que 
s’acomplirà, gràcies a una iniciativa 
popular. Aquesta iniciativa va arren-
car quan l’agost del 2011 el Govern 
de la Generalitat d’aleshores va fer 
una retallada considerable de la 
RMI, tot endurint-ne les condicions 
d’accés. CCOO vam formar part 
del Grup Promotor des del primer 
moment. El desembre del 2012 es 
van presentar 121.191 signatures, 
gairebé el triple del necessari, amb el 
suport de 71 entitats.

Quan la iniciativa legislativa popu-
lar (ILP) va arribar al Parlament, la 
passada legislatura, en lloc d’una 
ràpida tramitació que respongués a 

la punyent necessitat de protegir la 
gent sense recursos, ens vam trobar 
amb una forma de tramitació que va 
impedir l’aprovació de la RGC abans 
de la dissolució del Parlament. En la 
legislatura actual, hem arribat a una 
situació en què o bé teníem un acord 
ara o incorríem en el risc que tampoc 
s’aprovés la RGC.

EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE 
SETEMBRE
Ens fixem com a termini perquè sigui 
efectiu el proper 15 de setembre del 
2017, de manera que les persones 
beneficiàries d’aquest nou dret sub-
jectiu comencin a percebre les pres-
tacions acordades.

Si això és així, l’acord i la llei de la 
RGC que se’n derivarà són un avenç 
importantíssim en el camí de la cohe-
sió social d’una societat cada cop més  
castigada per alts índexs de precarietat 
laboral i social. Avui, a Catalunya, més 

del 25% de la població està en risc 
d’exclusió social, i més de l’11% de les 
persones amb treball remunerat estan 
per sota del llindar de la pobresa.

CARACTERÍSTIQUES DE LA RGC 
La RGC s’implantarà en un procés 
gradual pel que fa a les quantitats, i cul-
minarà l’1 d’abril del 2020. A partir de 
llavors, serà l’equivalent de l’Indicador 
de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC), ara fixat en 664 € . Les famílies 
es veuran complementades amb el 
50% de la renda per a la segona perso-
na i 100 €  a partir de la tercera, amb 
un límit que anirà des dels 1.061 €  el 
2017 fins als 1.208 € euros el 2020.  

A l’inici del procés, la quantitat que 
es percebrà serà el 85% de l’IRSC 
(564 €) i se’n beneficiaran, d’entrada, 
30.000  persones que ara perceben 
una RMI  i les 8.000 famílies mono-
parentals amb treball a temps parcial, 
amb ingressos per sota del llindar 
que marca la RGC.

Aquest és un aspecte molt impor-
tant per a CCOO, perquè la precarit-
zació contínua del mercat de treball 
aboca a la pobresa milers de persones 
i famílies, encara que tinguin feina.

CCOO ha calculat que les llars amb 
ingressos per sota del llindar de la 
RGC prevista per a l’any 2018 són 
unes 170.000, de les quals 66.000 
amb menors i 50.000 amb persones 
majors de 65 anys. Estimem el cost 
d’aplicar la RGC a totes aquestes 
famílies en 831 milions d’euros. Un 
cost important, però assolible: és el 
2% del pressupost de la Generalitat i 
un 0,37% del PIB català del 2016.  

La mateixa llei establirà una 
Comissió de govern paritària en la 
qual participarà CCOO. 

Llorenç Serrano

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
Signatura de l’acord entre la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la 
Renda Garantida de Ciutadania amb el Govern
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PENSIONS
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E
l passat 8 de juny es va celebrar la 
segona sessió de la 13a Jornada 
de Previsió Social Complementària 

en la qual es va abordar la revisió del 
Pacte de Toledo que s’està debatent al 
Congrés del Diputats. En ella, Jaume 
Gabarró, secretari d’Organització de la 
Federació de Pensionistes de CCOO 
de Catalunya, va preguntar pel futur de 
l’Índex de revalorització de les pensions,

Ricard Bellera, secretari de Treball, 
Economia i Estudis de CCOO de 
Catalunya, va ser el moderador d’un 
panell en el qual van participar els porta-
veus dels sis partits catalans amb repre-
sentació al Congrés dels Diputats i s’hi 
van debatre les  seves propostes.

El “Pacte de Toledo” és un acord par-
lamentari, aprovat el 6 d’abril de 1995 
pel Congrés dels Diputat, amb l’objectiu 
d’establir la via consensuada per aconse-
guir la reforma del Sistema de Seguretat 
Social i garantir la seva viabilitat futura, 
fonamentada en els principis de la sos-
tenibilitat i la suficiència de les pensions 
públiques. A partir del compromís de 
totes les forces polítiques, es tractava 
de deixar la discussió sobre el Sistema 
Públic de Pensions al marge del joc 
polític i els interessos electorals, donant 
estabilitat al sistema.

Cal tenir en compte que el Sistema 
Públic de Pensions, basat en el sistema 
contributiu i de repartiment, sota el con-
trol públic, és un sistema que garanteix 
la cohesió social i econòmica. Per això, 
en la recomanació número 11 del “Pacte 
de Toledo”, es feia referència explícita 
al manteniment del poder adquisitiu de 
les pensions: “Es criterio de la Ponencia 
que debe garantizarse el mantenimiento 
del poder adquisitivo de las pensiones 
mediante la revalorización automática de 
las mismas, en función de la evolución del 
Índice de precios al consumo y a través de 
fórmulas estables de contenido similar a la 
aplicada en el presente año”.

Al maig de 2000 es constitueix la 
Comissió Parlamentària no permanent, 
per valorar els resultats obtinguts pel 
“Pacte de Toledo”, i es realitza una prime-
ra revisió. Posteriorment s’han fet revi-
sions al 2003, al 2008 i, la darrera, el 25 
de gener de 2011, de la qual es va derivar 
la Llei 27/2011, de 2 d’agost, sobre ade-
quació, actualització i modernització de la 
Seguretat Social. En totes aquestes revi-
sions s’havia respectat el manteniment 
del poder adquisitiu de les pensions.

La Llei 23/2013, de 23 de desembre, 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i 
de l’Índex de Revalorització del Sistema 
de Pensions de la Seguretat Social, va 
ser aprovada per la majoria absoluta del 
Partit Popular, contra la qual CCOO va 
mantenir una mobilització continuada, 
convocant fins i tot una vaga general.

Aquest “pensionazo” de PP va ser un 
atac al manteniment del poder adquisitiu 
de les pensions, que s’havia consagrat en 
el “Pacte de Toledo”, al modificar l’article 
48 del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social i substituir la revalorit-
zació automàtica de les pensions segons 
l’IPC per l’aplicació d’una fórmula mate-
màtica complexa, cosa que suposarà una 
revalorització màxima del 0,25% de les 
pensions, la qual cosa, davant l’evolució 
actual de la inflació, fa preveure una 
important pèrdua de poder adquisitiu 
dels pensionistes. 

CCOO i UGT, coincidint amb 
les actuals tasques de la Comissió 

Parlamentària sobre el “Pacte de 
Toledo”, han manifestat a la ministra 
d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima 
Báñez, que volen parlar de la pèrdua de 
poder adquisitiu de les pensions, de la 
seva suficiència i de les retallades que 
van introduir les reformes del PP.

Amb motiu de la sessió celebrada 
el passat 8 de juny a la sala d’actes de 
CCOO, amb participació dels partit 
polítics amb representació parlamen-
tària, i davant la transcendència de la 
qüestió que suposa el manteniment del 
poder adquisitiu de les pensions, Jaume 
Gabarró, secretari d’Organització de la 
Federació de Pensionistes de CCOO de 
Catalunya, els va formular una pregunta:

“¿Quina és la posició del seu partit polític 
sobre l’Índex de revalorització del sistema de 
pensions de la Seguretat Social aprovat per 
la Llei 23/2013, que condemna a una reva-
lorització màxima del 0,25%, i quina posició 
tenen sobre la possibilitat de recuperar la seva 
revaloració prenent com a referència l’IPC, tal 
com originalment recollia el Pacte de Toledo?”

La resposta dels diferents partits es 
resumeix a dir que existeix una majoria 
que considera que cal recuperar la reva-
lorització automàtica de les pensions, 
lligada a l’evolució de l’IPC, i que  defen-
sen EN COMÚ PODEM, PSC, ERC i 
PDECat; una posició tèbia en el sentit 
que cal modificar l’actual regulació, impo-
sada pel PP, però sense defensar el retorn 
a la fórmula de revalorització segons 
l’IPC, que defensa C’s; i la posició del PP, 
que defensa mantenir la seva reforma.

CCOO continuarà defensant el 
Sistema Públic de la Seguretat Social, la 
seva sostenibilitat i la seva suficiència, 
exigint el retorn a la revalorització de 
les pensions segons l’IPC, i mantenint el 
poder adquisitiu de les pensions. 

Jordi Giménez Maluenda
Àrea de previsió social complementària CCOO de 
Catalunya.

ÍNDEX DE REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS
La Federació de Pensionistes de CCOO de Catalunya pregunta als parlamentaris sobre l’índex 
de revalorització de les pensions



Si catalunya tingués un govern
Si Catalunya tingués un Govern… les coses haurien anat d’altra manera.
Si hi hagués hagut, aquests anys anteriors, un Govern, que s’hagués preocupat 
per «governar», en relació als problemes del país, i sobretot de les persones, 
quan hagués començat a haver-hi un nombre de persones sense feina, i amb les 
prestacions d’atur acabades, hauria reaccionat per la seva pròpia iniciativa, i hau-
ria aprovat una ajuda econòmica.

Aquesta situació es va començar a donar a partir de 2010 (dos anys de 
començada la crisi) i sobretot a partir de 2014 (dos anys de l’aplicació de la mal-
vada Reforma laboral).

L’anomenat Govern de Catalunya no es va sentir afectat pel cas. Sí que hem de 
dir que ja tenia, des de 1991, la Renda mínima d’inserció, que actualment ajuda 
unes 30.000 famíles. Però l’atur generat per la crisi econòmica de 2008 i sobre-
tot per la Reforma laboral va desbordar l’àmbit de la RMI. I no es va fer res més.

Des de 2013, un grup de persones, pertanyents a diverses organitzacions sin-
dicals i socials, amb el nom de Comissió Promotora, després de recollir més de 
121.000 firmes, va presentar al Parlament una iniciativa legislativa popular per 
una Renda garantida de ciutadania (d’altra banda, prevista en l’Estatut), perquè 
tota persona sense feina ni prestació rebés de la Generalitat la quantitat de 664 
euros mensuals, més els complements familiars en quantitats inferiors.

El Govern de Catalunya, en comptes de rebre entusiàsticament el projecte, 
fer-lo aprovar i aplicar-lo de manera immediata, perquè era una necessitat 
urgent de moltes persones, va començar a fer el ronsa, a anar entorpint i allar-
gant la discussió parlamentària, la qual, increïblement, i tractant-se d’una cosa 
urgent, s’ha allargat tres anys. Això sí, mai no va dir que no ho volgués fer... però 
era evident que no ho volia.

Primer, com sol fer-se, es van cridar al Parlament diverses persones de cone-
guda solvència perquè donessin la seva opinió. És lo que s’anomena «les compa-
reixences». Però el partit del Govern va anar exigint, exigint, fins a fer una llista 
de vuitanta compareixences!! Naturalment, es va allargar mesos i mesos. 

Una anècdota significativa va ser: Un dia, quan els diferents representants 
dels partits en la ponència anaven dient la seva opinió sobre la quantia de la 
prestació, el representant del partit del Govern va dir: «Jo no puc dir res. Haig de 
consultar. En la pròxima reunió direm la nostra proposta.» En la reunió següent 
va dir: «No hem tingut temps. En la pròxima reunió direm la nostra proposta.» I 
en la reunió següent... no es va presentar.

Quan ja quasi tot estava pactat, el Govern va presentar els pressupostos de 
l’any 2017. I en aquests pressupostos... no hi havia NI CINC CÈNTIMS per pagar 
la Renda. I sort dels companys i companyes de la CUP, que ho van exigir, ame-
naçant que si no, no votaven els pressupostos.

A hores d’ara, si bé falta pactar alguns serrells, i el text encara ha de passar per 
la comissió i pel plenari, ja es pot dir que ho tenim lligat. El tracte és que comen-
cin a cobrar al setembre.

L’última batalla ha sigut que, a més a més de les persones que no tenen feina, 
també volíem que la Renda completés els salaris d’aquelles que treballen a 
temps parcial i guanyen menys de 664, que se’ls pagués la diferència. Així serà, 
encara que ha costat, però no de cop, sinó de mica en mica a mesura que passin 
els propers tres anys, començant per aquelles persones que tinguin fills. De 
manera que al 2020 ja ho cobrin tots. 

Antoni Ferret

Els desitjos mínims
Que la CIA sigui obligada, pel seu 
Govern, per l’ONU i per l’opinió públi-
ca, a destruir les dades que ha recollit 
de totes les persones del món.

Que al Consell de Seguretat de 
l’ONU s’aboleixi el dret de vet, i tots 
els vots valguin igual. 

 Que els governs d’EUA i de 
Rússia eliminin totes les armes 
nuclears, així com els altres països 
que en tenen.

Que la Comissió Europea sigui 
elegida pel Parlament Europeu de 
manera deliberativa, i no amb un vot 
de ratificació d’una decisió ja presa.

Que el Parlament Europeu tingui 
totes les atribucions normals d’un 
parlament.

Que una massa de capitals espe-
culatius sigui «comminada» a inver-
tir-se en països «en vies de desenvo-
lupament», sobretot africans.

Que la Unió Europea tingui un 
pressupost molt més alt, una fisca-
litat comuna i unes lleis laborals i 
socials semblants i avançades.

Que tots els bancs tinguin un con-
trol públic, se’ls prohibeixin les acti-
vitats especulatives i se’ls estimuli 
cap a inversions productives. 

Que l’Estat espanyol sigui federal 
i les nacions hi tinguin més compe-
tències.

Que, tant a Europa com a Espanya 
i a Catalunya, s’imposi una política 
social adreçada a redistribuir forta-
ment la riquesa.

Que una forta producció 
d’energies netes permeti abandonar 
ràpidament  l’ús del petroli i altres 
energies brutes. Així com la nuclear.

Que tota persona treballadora, 
arreu del món, després d’un nombre 
enraonat d’anys de treballar (5... 
10 ...15...), pugui tenir un patrimoni 
mínimament respectable (200.000-
300.000 euros com a mínim). 

Antoni Ferret
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De què parlem quan parlem de 
pensions?

Fa temps que creix el neguit social vers el futur de les 
pensions de jubilació. Sabem que el sistema és deficitari, 
que els ingressos actuals per cotització no suporten les 
despeses de pensions. A més, el Fons de reserva ha min-
vat fins a quasi exhaurir-se. Tot és cert, però enlloc no 
està escrit que el sistema sigui inviable i que els actuals 
mals no es puguin superar. Reflexionem-hi, no sigui que 
els mals presents ofusquin les solucions futures i acabem 
optant per deixar-ho tot com està o, al contrari, qüestio-
nar-ho sense oferir cap alternativa concreta. El millor és, 
sens dubte, saber quina és la realitat del Sistema públic 
de pensions, quins són els seus condicionants actuals i 
pensar quines són les necessàries accions de futur que 
cal fer. 

El Sistema públic de pensions de jubilació és un siste-
ma de repartiment, de base 
contributiva. És de solidaritat 
intergeneracional, qui avui 
treballa cotitza perquè pugui 
gaudir d’una pensió digna qui 
va treballar i cotitzar al llarg 
de la seva vida activa. Les 
pensions s’inscriuen en un 
Sistema de Seguretat Social 
que garanteix un conjunt 
de prestacions no només 
de vellesa, sinó també de 
malaltia, de supervivència, 
d’incapacitat, lligades al fet contributiu o no. Però el gruix 
correspon a la partida de pensions de jubilació (el 2016 
era el 74’9% del total, 4 punts més que els darrers dos 
anys; la segona partida és la de prestacions per desocu-
pació, 10,8%, que ha disminuït 5,7 punts percentuals).

És evident que el funcionament del sistema necessita 
d’una garantia d’ocupació, que hi hagi feina, i que aquesta 
sigui de qualitat, per tal que les contribucions (ingressos) 
siguin suficients per garantir el dret a gaudir d’una jubilació 
amb dignitat, o la protecció econòmica i l’acompanyament 
de qui s’ha quedat en situació d’atur. Però més enllà de les 
cotitzacions, el Sistema de Seguretat Social ha de disposar 
també d’un compromís pressupostari suficient, que doti 
amb la despesa corresponent a uns drets d’assistència i 
protecció que no es deriven de la contribució laboral sinó 
de la garantia universal de prestació social per viure digna-
ment en societat.

Mercat de treball i sistema fiscal són, per tant, les dues 
peces clau que cal abordar i concretar quan es parla de 
pensions i de seguretat social. Un mercat de treball dinà-
mic, amb plena ocupació, estabilitat laboral i salaris dig-

nes, és la primera garantia. Això ens ha d’obligar a definir i 
concretar quin model productiu potenciem —especulatiu 
o industrial, de baix o alt valor afegit, subaltern o inno-
vador, etc.—; quin marc de relacions laborals construïm 
—autoritari o participatiu, amb lliure disponibilitat o 
seguretats, segmentat o estable, etc.—; i quines polítiques 
d’ocupació impulsem —discriminatòries o universals, 
penalitzadores o actives en els processos de requalifica-
ció i orientació, controladores i burocràtiques o protecto-
res i individualitzades, etc.

I un sistema fiscal suficient, just i progressiu. Ingressos 
públics suficients per aplicar les despeses i inversions 
públiques necessàries. Un Pressupost Públic que potenciï 
el desenvolupament econòmic i social sostenible, que 
promogui la igualtat d’oportunitats i que lluiti contra la 
pobresa i les desigualtats i que garanteixi l’assistència i la 
protecció social de les persones. Un sistema fiscal pro-
gressiu, on tothom contribueixi en proporció al que té i 
al que guanya i tingui en compte la seva situació personal 

—tant física com jurídica— i eviti 
i combati l’elusió i el frau fiscals, 
com a base justa per redistribuir 
la riquesa que crea la societat en 
el seu conjunt.

Els problemes actuals del nos-
tre Sistema de Seguretat Social 
són els efectes negatius de les 
polítiques públiques, econòmi-
ques i laborals regressives que 
s’han aplicat a Europa, Espanya i 
Catalunya els darrers anys. S’ha 
destruït ocupació (a Catalunya 

entre el 2007 i el 2015 la taxa d’ocupació passa del 81’3 
% al 68,5 %, i la taxa d’atur, del 6’5 % al 18’7 %; a Espanya, 
del 76’1 % al 62’9 % i del 8’5 % al 22’2 % respectiva-
ment), i l’ocupació que s’ha creat és precària i mal pagada 
(el 2016 la nova contractació és indefinida en 95.900 
contractes, i temporal en 662.685). Això minva la base 
contributiva del Sistema Públic de Pensions. S’ha afeblit 
les organitzacions sindicals dels treballadors, i s’ha qües-
tionat la negociació col·lectiva, per trencar els equilibris 
en la disputa pel repartiment més just de la riquesa, en 
el treball i en la societat. Les rebaixes i els regals fiscals 
a grans fortunes i grans societats —inclosa l’amnistia del 
frau fiscal— i la pèrdua de pes de la imposició directa 
sobre la indirecta fan injust el sistema fiscal, i aprimen la 
capacitat recaptatòria (a Catalunya pagàvem, el 2011, 
6.038 € per habitant en impostos, per 16.201 a Suècia 
o 9.960 a Bèlgica, sent la nostra pressió fiscal d’un 21’4 
% del PIB, davant el 39’5 % de Suècia o el 29,6 % de 
Bèlgica). S’ha consolidat un model de creixement de baix 
valor afegit (només el 23’4 % de la població ocupada ho 
fa en llocs de qualificació alta, davant el 30’4 % que tro-



bem en altes països de la UE amb qui ens podríem com-
parar per grandària; per contra en qualificacions baixes 
les proporcions són de 40’2 % i 30’8 % respectivament), 
renunciant al paper motor del sector públic en la recerca 
i la innovació i la promoció d’estratègies de modernització 
empresarial.   

Avui, la Seguretat Social, al conjunt de l’Estat, és defi-
citària, i el Fons de Reserva ha passat del 6’2 % del PIB 
espanyol de l’any 2011 a l’1’3 % del PIB el 2016, 15.020 
milions. Actualment, el Fons de Reserva de la Seguretat 
Social només pot finançar 1,5 mesos de les pensions 
contributives previstes al pressupost. Però si analitzem 
desagregada la situació financera de Catalunya, veiem 
que no és gaire millor que la de la resta de comunitats 
autònomes, la taxa de cobertura de les despeses de la 
Seguretat Social a Catalunya és del 78 % i del 74,1 % a la 
resta de comunitats autònomes. El dèficit de la Seguretat 
Social a Catalunya se situa en -4.938,1 milions d’euros 
l’any 2015 (les mútues tenen un superàvit de 219,7 
milions d’euros). A Catalunya, el total de les despeses en 
assistència i protecció social, en proporció del PIB (21’3 %, 
sumant les despeses a càrrec de l’Estat i les pròpies de la 
Generalitat) són inferiors a les del conjunt d’Espanya (25 
%) i de la UE-28 (27,7 %). Una situació financera que pro-
jecta les febleses de l’economia i el mercat laboral.

Aquests darrers anys augmenten les persones afiliades 
en alta (3,7 %) mentre que el creixement del nombre de 
pensions contributives en vigor de la Seguretat Social ho 
fa a un ritme menor, l’1 %. Hi ha una millora de la relació 
entre afiliacions i pensions, que passa de l’1,82 a l’1,87 
entre els anys 2015 i 2016. Ara bé, aquesta relació posi-
tiva es trenca quan comparem dades d’ingressos per 
cotitzacions socials i despeses en pensions contributives. 
Els ingressos per cotitzacions socials creixen els anys 
2014 i 2015, però ho fan a una taxa inferior al creixement 
de les afiliacions. Les despeses en pensions contributives, 
l’any 2015, augmenten a una taxa superior a la que ho fa 
el nombre de pensionistes, atès que les noves incorpo-
racions al col·lectiu de pensionistes tenen un cost més 
elevat per al sistema de la Seguretat Social que el de les 
persones ja existents. Hem reduït la cobertura de la des-
pesa (cotitzacions/pensions) del 86,1 % al 84,5 % en els 
anys 2014 i 2015 (a Espanya es passa del 85’7 % al 83’7 
%). Més afiliacions i menys cotitzacions és la traducció 
mecànica de la precarietat instal·lada.

Amb aquestes dades, és evident que tenim un problema 
amb el sistema de protecció social en general, i en el de les 
pensions en particular. El tenim a Espanya i a Catalunya. 
La solució no passa per negar el problema, instal·lant-nos 
en l’explicació simple de la lògica dels canvis demogràfics, o 
de l’excessiva generositat del sistema. Tampoc per creure 
que la solució és un horitzó de futur màgic que tot ho solu-
cionarà. Som on som com a conseqüència de les polítiques 
neoliberals aplicades i aquestes són les que cal remoure.

Les polítiques d’austeritat se suporten en un subs-
trat ideològic que qüestiona la mateixa naturalesa de 
l’assistència i la protecció social com a dret, i nega el paper 
motor de l’Estat en l’activitat econòmica i en la innovació. 
Les polítiques econòmiques dominants són servils de la 
política monetària i dels fons d’inversió, es prima el curt-
terminisme del compte de resultats i, per tant, es potencia 
l’economia especulativa per sobre de la productiva, el 
benefici a repartir per sobre de la reinversió en innovació 
i desenvolupament econòmic i social. Les polítiques fiscals 
estan subordinades al mantra ideològic de menys Estat 
i més mercat, que pontifica la mai demostrada tesi que 
baixant impostos a famílies i empreses augmenta la inver-
sió i es reactiva l’economia. Les polítiques laborals eleven 
als altars de la competitivitat empresarial la precarietat i 
els baixos salaris, generant així un mercat de treball seg-
mentat i de baixa qualitat, que, al mateix temps que frena 
la modernització empresarial i desincentiva la inversió en 
capital físic, fa caure els salaris i les cotitzacions i, per tant, 
els ingressos del Sistema de Pensions.

Si volem parlar de pensions fem-ho, però més enllà 
d’alertar i alimentar el neguit per construir indistintament 
resignació o fe cega, el que necessitem és un programa 
coherent, que, partint del compromís amb un sistema 
universal i de qualitat d’assistència i de promoció social, i 
d’un Sistema Públic de Pensions que garanteixi la dignitat 
de vida de les persones jubilades, estableixi unes bases 
per articular unes polítiques econòmiques, fiscals, socials 
i laborals diferents: que pivotin en l’esforç inversor en 
la innovació, les infraestructures i la sostenibilitat; que 
impulsin processos de reactivació i creixement econòmic; 
que se suportin en un sistema fiscal just i progressiu; que 
disposin dels suficients ingressos públics per dotar la des-
pesa pública necessària i la inversió productiva; i una polí-
tica laboral equilibrada, que promogui la plena ocupació 
de qualitat, com a garantia de modernització de l’aparell 
productiu, però també de vida digna avui i de garantia de 
pensions futures.

Aquest és un programa possible i necessari, que ens ha 
de permetre sortir d’aquest passar el dia plorant per les 
pensions i el seu futur, i de fiar-ho tot a la incertesa d’un 
futur inconcret. El futur comença avui, i el construïm trans-
formant el present. A l’entretant, cal derogar la reforma 
imposada el 2013, que eliminava la revalorització automàti-
ca de les pensions segons l’IPC (la pujada anual del 0’25 
% comporta la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions 
actuals i futures) i que imposava un factor de sostenibilitat 
que devalua les noves pensions que es generen. I cal forçar 
un marc estable, on es pugui governar de forma participada 
el Sistema de Pensions, on es controlin els ingressos, aug-
mentant quan calgui els compromisos pressupostaris, i on 
es garanteixin les despeses.  

Joan Carles Gallego Herrera

OPINIÓ

23Pensionistes



OPINIÓ

24 Pensionistes

El període transitori en materia de 
seguretat social en el cas de la 
independència de Catalunya

S’ha dit que el nostre sindicat de CCOO reflecteix el posi-
cionament majoritari de la societat catalana en relació 
amb el dret a decidir i la voluntat d’exercir-lo mitjançant un 
referèndum. Que, entorn a un 40 % de l’afiliació, es decan-
taria per la independència; un xic més del 40 % ho faria pel 
federalisme; desconeixent-se les preferències de la resta de 
l’afiliació.

Si finalment s’exerceix el dret a decidir de manera vincu-
lant, ningú no pot dubtar que el nostre sindicat n’acceptarà 
democràticament el resultat, sigui el que sigui. I un dels 
resultats possibles és que triomfi l’opció per la independèn-
cia de Catalunya.

Aquesta mera possibilitat ha de posar en alerta el sindicat 
i servir d’esperó perquè no l’agafi desprevingut, sinó fer-
mament posicionat i havent fet palès a partits, Parlament 
i societat en general quins són els objectius sindicals 
immediats, com preveu, el sindicat, la transició d’un Estat 
a l’altre, i quina garantia reclama per a la continuïtat dels 
drets i expectatives en matèria de Seguretat Social. Ha de 
fer avinent que la transició no pot alterar el compromís 
irrenunciable a protegir els drets de la població pensionista 
i treballadora. Ha d’estar present en el lideratge, en defi-
nitiva, perquè sabem que els resultats dependran, en gran 
mesura, de com es dissenyi el model i de com es transiti cap 
a aquest model.

Aterrant un xic més en la qüestió pràctica, podem expec-
tar la transició pensant que, d’antuvi, l’adquisició de la 
nova ciutadania catalana no ha de comportar la pèrdua de 
l’espanyola, excepte que hom hi renunciï expressament. Per 
tant, en aquest supòsit, res no canviaria en la relació amb 
l’Estat espanyol en aquesta matèria de Seguretat Social.

I, en el supòsit, no previst, que la independència com-
portés la pèrdua de la nacionalitat espanyola, tampoc 
aquest fet hauria de fer perillar res, puix que tractant-se 
de drets adquirits, consolidats i vigents en matèria de 
Seguretat Social, l’Estat espanyol també s’hauria de res-
ponsabilitzar del lliurament regular de les prestacions 
econòmiques vigents, així com d’aquelles que s’anessin 
incorporant, en base a cotitzacions satisfetes a la Caixa 
Única de la Seguretat Social. Tot això sens perjudici, 
naturalment, que cal ser presents en la confecció de 
protocols necessaris en el període transitori. La previsió, 
doncs, es fa prou evident.

Rebla aquesta necessitat el fet que la Proposició de Llei 
de Creació de l’Agència Catalana de Protecció Social en el 
marc de la Proposició Integral de Llei de la Protecció Social 
Catalana no preveu el període transitori en aquesta matèria, 
amb la consegüent inseguretat per a pensionistes i cotitzants.

Cal, doncs, estar al capdavant per endegar propostes i 
protocols a fi d’assolir la normalització sense ensurts en el 
cas de la independència. Cal identificar els drets a garan-
tir durant la transició, i assegurar el dia a dia convençuts 
com estem que el futur de la nova societat catalana també 
dependrà de com assumim la transició.

I el dia a dia vol dir l’ingrés regular dels imports de totes 
les pensions: diverses classes de jubilació, d’incapacitats, 
les derivades de mort i supervivència, les prestacions 
contributives d’atur i assistencials, les no contributives, 
etcètera.

Ens hem de sentir impel·lits a participar en la configuració 
del nou Sistema de la Seguretat Social que haurà d’entrar en 
vigor en el cas de la nova República Catalana. El sindicat  ha 
de posicionar-se respecte del model.

És el moment de reafirmar-nos en les nostres conviccions 
sindicals, brandant el compromís en pro de la sostenibilitat 
del Sistema Públic de Pensions, tornant a vincular les pen-
sions als preus, i deslliurant-nos del joc macabre dels comi-
tès d’experts vinculats al liberalisme  econòmic, i no gens 
proclius, per cert, a mantenir el Sistema Públic  de Pensions, 
excepte el nom. Com diu el company Xavi Hernández a LA 
NOSTRA VEU, número 65, pàgina 17, cal denunciar les 
“fal·làcies sobre les pensions”. Ara més que mai si resulta 
que comencem de bell nou.

Hem de renovar l’opció sindical en favor de pensions 
suficients, que permetin afrontar dignament la carestia 
de la vida, partint d’un pacte de sostenibilitat positiu i real, 
sense trampa, orientat a aportar diners  al sistema, superant 
l’efecte guardiola i rebutjant la reducció econòmica com a 
via de sostenibilitat.

És l’hora de reafirmar-nos en pro del Sistema de 
Repartiment, basat en la solidaritat intergeneracional, 
garantint, repetim, prestacions dignes i suficients en con-
sonància amb el model d’exigència expressat en la normati-
va europea, assumible pel nou Estat.

També és hora de recuperar aquells principis rectors 
del Sistema de la Seguretat Social que el conformen, i que 
ens cal mantenir en el cas de la nova República: el principi 
finalista (teleològic) i proteccionista, per evitar d’una vegada 
per totes que la classe treballadora es vegi abandonada a 
la seva pròpia “capacitat” d’estalvi. Que pugui confiar en el 
sistema i en l’Estat que el tutela, com a garant del seu futur 
econòmic quan s’acabi la carrera laboral.

De cap manera hem de tolerar, en el cas de la República 
Catalana, un sistema de capitalització més o menys enco-
bert, reduint el Sistema Públic de Pensions a un contingut 
residual, de mínims, poc més que testimonial.

Alerta, doncs, perquè el nostre compromís democràtic 
d’acceptar el resultat del referèndum ens ha de fer previ-
sors.

Juli Rius
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Els Plans Privats de Pensions en dubte
Els mateixos directius d’entitats financeres que oferten plans 
de pensions privats reconeixen que la rendibilitat és molt reduï-
da. El Director de Vida, Estalvi i Pensions de l’asseguradora 
Axa, assenyalava a la premsa el següent: “Ès decebedor que 
els plans ni tan sols no hagin aconseguit batre a la inflació, que 
hauría de ser un dels objectius...”

En el mateix sentit, el professor de Direcció Financera a IESE, 
un dels investigadors que més ha estudiat l’evolució dels rendi-
ments dels fons de pensions al nostre país, mostra que la ren-
dabilitat ha estat un desastre. En un estudi en el qual investiga 
, juntament amb altres investigadors, l’evolució de 600 fons de 
pensions amb deu anys d’història des de 2005 a 2015, apunta 
que “pocs gestors es mereixen les comissions que cobren”.

Durant els últims deu anys, dels 600 fons analitzats, el 95% va 
obtenir una rendibilitat inferior a la inflació. Així mateix, el 99,6% 
va aconseguir una rendibilitat inferior a la dels bons de l’Estat a 
10 anys. Dels 600 fons, 191 van tenir una rendibilitat mitjana 
negativa i només 27 van superar la inflació mitjana del 2,8%.

Em ve a la memoria, aquell banc que a través dels seus fun-
cionaris, venien la idea, que els fons de pensions s’havien de 
posar a treballar per generar beneficis, amb un mercat com-
demnat a surar, el mercat xinés, i van comprar productes que 
jugaven a la borsa de Xina. Resultat, el mercat ha fet una deva-

llada en el que s’han perdut la camisa i fins i tot els calsutets. 
Com que els diners no eren seus.

Per si això no fos suficient, juntament a les elevades comis-
sions, al risc de les fluctuacions dels mercats financers i a la 
reduïda rendibilitat també cal tenir present que quan els indi-
vidus es jubilen, els fons de pensions privats no actualitzen la 
inflació. La conseqüència és una perdua de poder adquisitiu 
dels jubilats que contracten aquest tipus de productes al llarg 
del temps.

Arguments sobre la influència de l’envelliment de la població 
en les pensions públiques també pot aplicar-se a les pensions 
privades. No te res a veure.

No ens deixem enredar, la banca i les asseguradores volen 
fer negoci amb les pensions, i estan fent un esforç amb el recol-
zament del Govern del Partit Popular, per col.locar al mercat 
productes que complimentin les pensions públiques. Cal filtrar 
tots aquells convenis col.lectius sindicals en els qual ofereixen 
com increment salarial un pla privat de pensions.

Les pensions han d’èsser públiques i de qüalitat, ara i en el 
futur, i referenciades amb L’Index dels Preus al Consum. 

Xavier Hernández

Lo tenía que decir y lo vais a recordar
El capitalismo ha creado la crisis para ganar más. Con el 
apoyo del PSOE y del PP, el 80 % de las grandes empresas 
reconocen que han congelado los salarios. Según un estudio 
de ADECO e INFOEMPLEO, siete de cada diez trabajado-
res se sienten mal pagados, han dividido a la clase trabaja-
dora entre obreros empleados y desempleados. Su lema es 
divide y vencerás.

El que tiene un puesto de trabajo no se acuerda del que no 
lo tiene. Mientras hombres desempleados caminan desespe-
rados de tajo en tajo implorando un puesto de trabajo, mien-
tras miles de familias se encuentran necesitadas y millones 
de personas pasan hambre, hay millones de trabajadores 
pluriempleados: políticos con varios cargos con ingresos 
muy elevados, que se sienten liberados de la  vida laboral, 
mientras miles de jóvenes aburridos y desesperados aún no 
han podido encontrar un puesto de trabajo y se ven aboca-
dos a caer en la corrupción, entregándose a la droga y a la 
prostitución, ante la mayor indiferencia de los gobernantes, 
sin tomar otras medidas que la represión o el abandono. 

Un país como España, con sus grandes recursos naturales, 
un suelo lo suficientemente rico en minerales, agricultura 
e industria, debido a una gestión de gobierno desastrosa e 
irresponsable, no puede alimentar debidamente a su pobla-
ción. Un Gobierno, además, capitaneado por los grandes 
empresarios, que, cuando los gobiernos de turno no les 

autorizan los métodos a emplear para aumentar sus privile-
gios, explotando cada vez más a los trabajadores, amenazan 
de que no habrá inversiones privadas si las ayudas y garan-
tías que piden no se les otorgan, y empiezan a despedir 
obreros si estos piden mejores salarios.

El capitalista se siente dueño de la riqueza en general, el 
trabajador, que es quien la produce, no es dueño de su per-
sona ni de su fortaleza física, ni de la riqueza que produce, 
fuente de su vida, que nadie debe arrebatársela ni consentir 
que se la quiten. Por muy honrado y legítimo que sea el ori-
gen de su riqueza, el capitalista no puede considerarla como 
propia, son del que la produce con su sudor.

Manuel Núñez, licenciado en Derecho y doctor de 
Relaciones Internacionales, y varias titulaciones más, dice: 
España tiene una economía de las más importantes del 
mundo, con mayor productividad, y no se garantiza la pros-
peridad para la mayoría. Se ha roto el control social que sos-
tenía el orden democrático.

Yo pienso que si los cientos de miles de hombres y muje-
res que dieron su vida por la democracia levantaran la 
cabeza y vieran la cantidad de ladrones robando en las arcas 
públicas, que son sagradas, volverían la cabeza diciendo: “A 
mí dejadme en paz descansando”.

Renunciar a los principios es desaparecer. 

Antonio Chacón Jiménez
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Después del Congreso, las pensiones
Comenzamos un nuevo ciclo político y social, que confío nos 
relacione un poco más con las necesidades de los jubilados 
de lo que lo hemos estado en este pasado reciente. No voy 
a caer en la tentación de volver a enumerar los riesgos, ni 
lo que supone la concreción de las políticas económicas 
neoliberales en las percepciones de los pensionistas. Estoy 
ya hasta la coronilla de oírlo sesión tras sesión. Aunque reco-
nozco, que es necesario que se repita más veces para que 
la mayoría de los afectados sepa de dónde proviene su mal. 
Pero donde me voy a centrar es en qué es lo que hacemos 
mal, para que, siendo tan perjudicados como lo estamos sien-
do, no haya una respuesta organizada acorde con la agresión. 

Es posible que de tanto hablar del baby boom, nos haya-
mos creído que realmente el problema es de demografía. 
Sin duda los hay muy convencidos también en nuestro sin-
dicato de que este es el principal problema, y nuestra pre-
ocupación, o si queréis sólo la  mía, es que algunos de quie-
nes así opinan están bien situados en la cúspide de nuestra 
organización. Son los que tienen también la convicción 
de que sólo es cuestión de gestionar mejor los recursos. 
Posiblemente no acaban de estar convencidos de que 
quienes predican menos Estado y menos prestaciones 
sociales son la fuente de inspiración de la derecha política, 
y que procurar la disminución de ingresos a la Seguridad 
Social está en el camino trazado, conscientemente elabo-
rado para conseguir el objetivo. Gestionar mejor no satis-
face las pretensiones de los liberales, que presionan para 
reducir el gasto social. Pero no. Así no piensan todos, y la 
inmensa mayoría de los afiliados del sindicato saben que 
los contratos en precario, que la rebaja de los salarios, que 
el debilitamiento legal de la negociación colectiva y otras 
medidas por el estilo forman parte del mismo paquete en 
el que las pensiones están incluidas.

También hay quien piensa que cuánto más nos aprieten, 
con más claridad se incorporaran a la protesta los afecta-

dos. Pero eso no es cierto. En un mundo atrapado por las 
necesidades y endeudado en el intento por tratar de satis-
facerlas, el miedo y la precaución son los principales aliados 
de los poderosos. Tampoco hay que desestimar que los pre-
jubilados ya pensionistas de las grandes empresas, donde 
la movilización y la organización obrera arrancó salarios y 
cotizaciones dignas, también han sido afectados y  benefi-
ciados con indemnizaciones que les permiten hoy vivir con 
holgura. Tal vez cansados, o tal vez alejados del núcleo que 
los compactaba, no encuentran motivación para incorpo-
rarse nuevamente a la reivindicación activa. Es el caso que 
hoy, frente a la fortísima agresión a la protección social, el 
sindicato no acaba de encontrar cómo hacer una oposición 
efectiva. Seguramente, el hecho de haber sobrevivido en 
este tiempo en que la destrucción del sindicato también 
formaba parte de los objetivos del PP, ya es un logro, pero 
no es suficiente. La inercia de los tiempos de la bonanza 
económica, pero ya no reales, todavía impera en nuestra 
organización. Lo que este periodo necesita, no es modificar 
nuestras propuestas para demostrar que las pensiones son 
viables, son acertadísimas, pero necesitan un estado de 
opinión que motive. Necesita activistas capaces de crear 
organización y que crean que no basta con tener alterna-
tivas, sino que, además, hay que defenderlas. Los intentos 
serios que existen, sin duda, de actualización de las líneas de 
acción sindical no acaban de liquidar la burocratización, y a 
veces la ineptitud en nuestras filas se manifiesta de forma 
clamorosa, y desde luego en la Federación de Pensionistas 
continúan o se reincorporan algunos ineptos que siempre lo 
fueron, pero que para lo que tienen que servir les vale. Si mi 
escrito puede parecer pesimista, nada más lejos; también se 
ha incorporado o continúa gente muy válida,  que necesita 
nuestro aliento para concretar esa renovación tan necesa-
ria. El mío lo tienen. 

Manuel Pérez Vera

IPREM + 1 %
La recentment aprovada Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 ha inclòs una revaloració de l’1% en la quan-
tia de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), 
que, com sabeu, és utilitzat com a referència de les principals 
prestacions assistencials del sistema públic de protecció social.

Les noves quanties establertes per l’IPREM són les 
següents: El diari, 17,93 euros, mensual, 537,84 euros i 
l’anual, 6.454,03 euros.

En els supòsits en què la referència al Salari mínim interpro-
fessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM, Reial 
Decret-Llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM 
serà de 7.519, 59 euros amb les les pagues extraordinàries.lle-

vat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; 
en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros. 

Les prestacions socials  referènciades a un percentatge 
de l’IPREM s’han actualitzat també un 1%. Cal destacar , per 
exemple, el subsidi d’atur, en què la referència més utilitzada 
(80% de l’IPREM) suposa ara una prestació de 430,27 euros.

Es tracta de la primera actualització d’aquest indicador des 
que es va congelar la seva quantia l’any 2010. No obstant 
això, aquesta revaloració queda molt lluny de cobrir la pèrdua 
de poder adquisitiu, de 6,1%, que aquest indicador acumula 
entre finals de l’any 2010 i maig de 2017. 

Carlos Bravo Fernández
Comisión Ejecutiva Confederal  
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GENT GRAN

MILLOREM LES RESIDÈNCIES DE  
GENT GRAN

L
es treballadores i treballadors 
del sector i l’associació de fami-
liars d’usuaris de residències 

públiques, han treballat per assolir 
que la greu situació, tant laboral com 
pel que fa a l’assistència als usuaris, 
es debatés al Consell de la Gent Gran 
del Ajuntament de Barcelona i, aquest 
òrgan participatiu amb l’associació 
de usuaris del sector, demanessin 
compareixences al Parlament de 
Catalunya.

Aquesta situació, va portar a que 
el 6 de juliol es va presentar una 
proposta al Parlament de Catalunya, 
presentada per CSQP, que finalment 
ha prosperat en format de moció. 
Aquesta es va debatir el 13 de juliol 
de 2017, a les 18.00 hores, on es 
tractava la dignificació del sector de 
la dependència i la geriatria del nos-
tre país.

Després de la roda de converses i 
reunions de la Federació de Sanitat 
de CCOO de Catalunya amb tots 
els interlocutors (patronals, partits 
polítics, conselleria...), la moció ha 
estat impulsada per Catalunya Sí que 
es Pot, i tramitada per la majoria dels 
grups parlamentaris. Els hem trans-
mès la importància de la dignificació 
del sector, ja que necessitem respos-
tes i compromisos; i que són ells, els 
representants de la ciutadania, qui 
ens han d’ajudar a millorar tant la 
qualitat laboral de les professionals 
que hi treballen com la responsabi-
litat social que tenim vers la nostra 
gent gran.

 Les reivindicacions d’un sector són 
diverses: 
• Iniciar un procés de revisió de 

ràtios de personal, especialment 

els d’atenció directa a les perso-
nes grans.

• Millorar les tarifes públiques 
dels serveis d’atenció a persones 
grans, incorporant clàusules que 
condicionin que almenys un 60% 
d’aquest increment anirà desti-
nat a la millora del salari de les 
treballadores.

• Establir diversos condicionants 
en el marc de la contractació 
pública d’aquest tipus de servei 

(com a exemple, que el preu 
econòmic no sigui en cap cas 
determinant a l’hora d’una adju-
dicació...).

Caldrà prendre les iniciatives 
necessàries, per part de l’Autoritat 
Laboral, per a facilitar la signatu-
ra d’un Conveni de Dependència 
català, que inclogui una significativa 
dignificació de les condicions labo-
rals i professionals del personal del 
sector. 

CCOO valora positivament l’entrada al Parlament de Catalunya d’una moció sobre la situació 
actual del sector de la dependència i la geriatria
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