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L
es grans xifres macroeconòmiques positives, amb increments del PIB superiors 
al 2,5%, que tant satisfan i exploten els nostres governants, no canvien la situació 
econòmica de la ciutadania en general.

La situació econòmica de la classe treballadora, i en especial dels pensionistes,  continua 
essent desfavorable per als nostres interessos.

Les reformes laborals i les del sistema de pensions no canvien, el Govern manté les 
mesures i no veiem intenció de variar-les.

L’Acord de negociació col·lectiva, AENC, l’augment salarial als funcionaris estan a l’entorn 
de l’1% i l’índex de revaloració de les pensions, al 0,25%.

La inflació prevista per al 2017 serà de l’1,8-2%, doncs aquest any es perdrà un 1,50%  
com a mínim del poder adquisitiu.

És per això que la nostra reivindicació principal, la de mantenir el poder adquisitiu i 
intentar recuperar el que hem perdut des de l’any 2013, ha d’un 6%.

Aquesta realitat ens fa perdre qualitat de 
vida, i també hem de considerar que, atesa 
la situació general, hi ha moltes famílies que 
malviuen, i que l’única font d’ingressos és la 
pensió dels seus avis.

És per tot això que la nostra organització 
planteja un escenari reivindicatiu que ens 
ha de permetre assolir un sistema públic de 
pensions sostenible i garantit.

No deixen de ser els elements transversals 
els que ens portaran a poder assolir-ho, i es 
reflecteixen amb aquestes iniciatives:
•	 Recuperació del poder de compra dels 

salaris, especialment els més baixos. 
Reivindicació a traslladar tant a l’àmbit de l’AENC com als convenis col·lectius.

•	 Reivindicar la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), de manera que se situï 
en el 60% del salari mitjà net, objectiu que estableix la Carta Social Europea, subscrita 
per Espanya.

•	 Revitalitzar el Pacte de Toledo, la millora de l’estructura d’ingressos del sistema, així 
com la reversió de la reforma unilateral del 2013 i els seus efectes, que comportarien 
una pèrdua de qualitat de les futures pensions.

•	 Aprovació de la ILP promoguda per CCOO i UGT per a l’aprovació d’una renda míni-
ma, com a garantia de protecció social, acompanyant-la de l’exigència de reformar la 
prestació d’atur, que avui no és funcional a les situacions d’atur de llarga durada, que 
apareixen com un problema cada vegada més cronificat en determinades tipologies 
de persones aturades

•	 CCOO ha elaborat propostes perquè la reforma constitucional, que des de fa temps 
reclama, no pivoti exclusivament sobre els encaixos territorials. Ha de servir també 
per cohesionar i constitucionalitzar drets socials que al llarg de la crisi s’han vist serio-
sament danyats.

“CCOOMPROMISOS AMB LA GENT”
•	 Desenvolupament organitzatiu.
•	 Negociació col·lectiva.
•	 Formació sindical.
•	 Comunicació.
•	 Relació institucional i social.

CCOO es compromet, al llarg de quatre anys, a desenvolupar, en els diferents centres 
o llocs de treball o realitats productives, actuacions en determinades matèries: Anàlisi 
del compliment del que s’ha pactat en el conveni o pacte de referència. Negociar millores. 
Necessitats formatives. Avaluació de riscos laborals. Plans d’igualtat. 

Miquel Lluch
Secretari General
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EDITORIAL

“

”

LA NOSTRA 
REIVINDICACIÓ 
PRINCIPAL, LA 
DE MANTENIR EL 
PODER ADQUISITIU 
I INTENTAR 
RECUPERAR EL QUE 
HEM PERDUT DES 
DE L’ANY 2013
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S
egurament la majoria de com-
panyes i companys del nostre 
sindicat pensen que ja n’hi ha 

prou de discursos sobre el Sistema 
Públic de Pensions. Que cal passar a 
l’acció, a la lluita pel sosteniment del 
sistema.

No obstant això, no podem ignorar 
aquelles aportacions que ens ajuden 
a aprofundir en les causes de la crisi 
del sistema.

Per això tornem a teoritzar entorn 
d’aquesta problemàtica. I, a tal 
efecte, us faig a mans aquest resum 
d’un estudi del professor D. Antonio 
COSTA REYES, que imparteix Dret 
del Treball i de la Seguretat Social a la 
Universitat de Còrdova.

L’estudi fou publicat a la REVISTA 
ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO, núm. 198, corresponent 
al mes de juny d’engany. Desitjo que 
aquesta síntesi desperti l’interès de 
llegir el treball íntegre, localitzable, 
amb la referència dita, a www.ccoo.
cat/ceres.

I. INTRODUCCIÓ
En els darrers anys, s’han produït 
reformes importants en matèria de 
pensions, en especial en la pensió de 
jubilació. Reformes sense esperar-ne 
la valoració dels resultats, símptoma 
inequívoc de superació del límit cons-
titucionalment admissible que fins 
ara es denominava Sistema Públic de 
Pensions.

II. BREU REFERÈNCIA AL MARC 
CONSTITUCIONAL
Hom té la sensació que el dret 
es troba instrumentalitzat per 
l’economia, tornant essencial allò que 

és instrumental. El dret perd sentit 
en convertir-lo en un acte de mer 
voluntarisme. Allò que és l’essència 
de l’Estat, el Sistema Públic de 
Pensions (Art. 41 CE) i el mandat de 
garantir pensions suficients (Art. 50 
CE) per a protegir tota la població 
en aquesta matèria, s’ensorra amb 
l’imperi de l’economia per damunt del 
dret.

S’enfonsa també el principi de 
solidaritat que ens ha de permetre 
vehicular una cobertura suficient de 
les necessitats. Suficiència que ha de 
primar per damunt dels aspectes ins-
trumentals, com són les cotitzacions 
d’empresaris i treballadors.

Certament, el Tribunal 
Constitucional (TC) ha relativitzat el 
concepte de suficiència condicionant-
lo a criteris de despesa, equilibri 
financer, política econòmica, etc. 
Posicionament que també mostra 
el sotmetiment de la base jurídica a 
l’economia.

REFORMAR LES PENSIONS O BÉ 
DESCONFIGURAR-LES?

Juli Rius
Assessor
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III. ELS RISCOS DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS
La “justificació” de les reformes 
del Sistema Públic de Pensions cal 
contemplar-la des de dues vessants: 
a) per causa de la crisi conjuntural i b) 
per causa de la crisi estructural.

1. El dèficit de la Seguretat Social.
El finançament del sistema és una 
funció instrumental. Limitar el 
finançament hauria de ser objecte 
d’una justificació molt exhaustiva.

Amb la Llei 26/1985, de 31 de 
juliol, s’inicia la primera reforma 
intensa endurint la quantificació de 
les pensions.

En els anys noranta plana un mal 
auguri contra el Sistema Públic de 
Pensions, al mateix temps que, per 
aquests anys, es creà un deute jus-
tificador del “problema” de la sos-
tenibilitat mitjançant el mecanisme 
de préstec, per tal d’el•ludir que les 
despeses corresponents a les presta-
cions no netament contributives no 
afectessin el dèficit i, en conseqüèn-
cia, el deute públic.

La insuficiència d’ingressos per 
cotitzacions i la manca d’aportacions 
de l’Estat desencadenen el risc de 
no arribar a cobrir les despeses crei-
xents en prestacions.

En aquesta situació, arriba el Pacte 
de Toledo (1995), que introdueix la 

separació i la classificació de les fonts 
de finançament.

Cal dir que la separació de les fonts 
no ha estat degudament respecta-
da, atès que s’ha anat generant un 
deute en concepte de complements 
a mínims, no finançat per l’Estat, 
que ha superat els 49.000 milions 
d’euros, dels quals s’ha fet càrrec el 
Fons de Reserva.

Cal esmentar també que la sepa-
ració de fonts no és un manament 
constitucional, ni exclou d’altres for-
mes de finançament utilitzant altres 
recursos.

El Fons de Reserva tampoc ha 
satisfet les necessitats pròpies del 
Sistema de Repartiment, atès que no 
garanteix la perennitat: que la gene-
ració següent es faci responsable 
amb les seves cotitzacions de les pen-

sions que llavors corresponguin.
Així hem arribat a les darreres 

reformes, sustentades en principis 
del tot aliens a la suficiència, la solida-
ritat, la universalitat, la contributivi-
tat, la proporcionalitat i l’equitat.

La llista de recursos destinats al 
finançament del sistema és delimitat 
per l’article 109 del Text Refós de la 
Llei General de la Seguretat Social 
(TRLGSS). Aquesta llista posa en relleu 
l’essencialitat de les cotitzacions. 

I. Per mor de llur essencialitat, 
qualsevulla minoració de les cotitza-
cions incideix en l’estabilitat econò-
mica del sistema.

2. Els riscos demogràfics (estructu-
rals) i la manca d’actuació política 
integral.
El problema demogràfic és un repte 
estructural amb doble efecte. Per 
l’increment de l’esperança de vida 
després dels 65 anys i per la baixa 
natalitat, que comportarà en un futur 
menys població activa. S’augura una 
alteració a la baixa de la ràtio cotit-
zant/pensionista.

Amb tot, cal ser prudent, puig la 
realitat pot modificar la situació, 
segons ens demostra l’augment de 
l’edat de jubilació emparada en xifres 
de la taxa de supervivència.

També cal denunciar la política 
incentivadora, vist com els resultats 

”

EN ELS DARRERS 
ANYS, S’HAN PRODUÏT 
REFORMES IMPORTANTS 
EN MATÈRIA DE PENSIONS, 
EN ESPECIAL EN LA 
PENSIÓ DE JUBILACIÓ. 
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ASSESORAMENT INFORMA...

s’han compatibilitzat amb l’expulsió del mercat laboral 
dels treballadors/res madurs/res, resultant que l’edat de 
jubilació es anterior a l’edat legal.

IV. LA CRISI COM A EXCUSA
L’alarmisme s’ha propagat mercès a l’evolució financera, 
per causa d’interessos espuris que en propugnen una 
visió de futur negativa i predisposen la població a accep-
tar qualsevol reforma que pivoti entre l’equilibri financer 
i la quantia mitjana de la pensió. El dret es troba sotmès 
als mecanismes financers, com així es desprèn de la 
reforma de l’any 2011, amb la Llei 27 i la de l’any 2013 
amb la llei 23.

La primera imposa una contenció de la despesa a mig/
llarg termini, mentre que la segona incideix directa-
ment en el curt termini. D’aquesta manera converteix 
l’autosuficiència en l’art d’assolir que, amb els ingredients 
actuals es puguin cobrir les despeses durant tot el cicle 
econòmic.

En aquesta pèrdua de drets hi tenen a veure també la 
perllongació de la vida laboral i les reformes laborals. La 
facilitat de l’acomiadament, l’ocupació inestable i de baixa 
qualitat, els salaris de fam, tot contribueix a magnificar 
els problemes de cotització, dificultant, si no impedint, 
l’accés a prestacions.

V. ALGUNES PROPOSTES DE SOLUCIÓ A L’EQUILIBRI 
PRESSUPOSTARI
Ens cal qüestionar les reformes. Parlar de les despeses 
dels sistema però també dels ingressos. Ens cal recla-
mar l’adequació dels actius, un major esforç financer 

capaç de sostenir el major nombre de pensionistes. No 
es pot passar per alt que la nostra protecció social sigui 
de les més baixes en comparació amb la resta de la Unió 
Europea. 
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Consell Nacional CONC

E
l Consell Nacional de CCOO 
de Catalunya, reunit l’11 
d’octubre del 2017, acorda la 

següent resolució:
CCOO de Catalunya recull en els 

seus Estatuts el compromís amb el 
dret d’autodeterminació del poble 
català, l’autogovern de Catalunya i la 
defensa dels drets nacionals.

Des que el Tribunal Constitucional 
va suprimir, a causa de la denún-
cia del PP, una part de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya del 2006, 
aprovat pels parlaments espanyol i 
català i referendat per la ciutadania 
de Catalunya, CCOO ha participat 
en totes les iniciatives que impuls-
aven aquests principis estatutaris: el 
Pacte pel dret a decidir, al comença-
ment; el Pacte pel referèndum, 
aquest any 2017, i tots els actes i 

mobilitzacions que s’han convocat 
aquests darrers anys.

Hem aprovat dues resolucions1  
en els dos darrers congressos, amb 
amplis suports i amb 4 anys de 
diferència, senyal de la coherència 
democràtica de la nostra organització. 

Davant l’aprovació de les deno-
minades lleis de desconnexió i les 
posteriors actuacions del Govern 
de l’Estat, de la Fiscalia i dels jutjats 
com a resposta al Govern de la 
Generalitat, el sindicat ha impulsat 
una sèrie d’iniciatives per fer una 
crida al diàleg, a la solució política, 
i no jurídica, i a la defensa del marc 
d’autogovern de Catalunya, amb 
posicions públiques dels nostres 
òrgans de direcció, amb mobilitza-
cions i amb la participació activa 
en el grup impulsor de les entitats 
socials que vam constituir la Taula 
per la Democràcia.

Els fets viscuts durant la jornada 
de l’1-O, amb les desproporcionades 
i brutals actuacions policials contra 
les persones que pacíficament ana-
ven a votar als col·legis, van indig-
nar la majoria social de Catalunya. 
CCOO va cridar a la mobilització 
immediata els dies 2 i 3 (concen-
tracions davant dels ajuntaments i 
aturada de país) i va seguir cridant al 
diàleg i a la solució política. Aquestes 
mobilitzacions van ser un èxit pel 
que fa al seguiment i a la participació 
majoritària en defensa de la demo-
cràcia i dels drets fonamentals i civils 
del poble de Catalunya. Alhora, es 
va obrir pas entre l’opinió pública la 
necessitat del diàleg i de la solució 
negociada del conflicte. 

Amb la voluntat de facilitar 
espais de diàleg i línies de nego-
ciació, CCOO de Catalunya ha 
participat en el grup impulsor de la 

RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL 
DE CCOO DE CATALUNYA
El diàleg i la negociació política són la solució a la situació actual a Catalunya
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Comissió Independent de Mediació, 
Diàleg i Conciliació, proposada per 
l’ICAB (Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona).

Amb la Confederació Sindical 
de CCOO, hem llançat una pro-
posta de doble via de negociació: 
una taula per acordar un nou marc 
d’autogovern per a Catalunya, 
mitjançant una ponència consti-
tucional de reforma de la Carta 
Magna, i una segona taula que acordi 
les condicions d’un referèndum 
a Catalunya, a fi que treballin de 
manera simultània en pro del con-
sens necessari per desbloquejar el 
conflicte.

Amb les nostres iniciatives i amb 
d’altres que s’han produït, tant de 
propostes de negociació com de 
mobilitzacions pel diàleg, hem con-
dicionat l’opinió pública perquè se 
situï més a prop d’una solució pac-
tada que de la unilateralitat, tant a 
Catalunya com a la resta de l’Estat.

Davant de les decisions que poden 
prendre’s durant els propers dies, 
el Consell Nacional de CCOO de 
Catalunya manifesta que:
•	 Apel·lem a la responsabilitat 

dels governs de l’Estat i de la 
Generalitat perquè obrin de 
manera immediata un marc de 
negociació sense fer efectiva cap 

decisió unilateral fora d’un acord 
definitiu per desbloquejar el con-
flicte territorial dels darrers anys 
i per tornar a la normalitat demo-
cràtica a Catalunya.

•	 Impulsarem totes les iniciatives 
possibles per construir una majo-
ria social a favor d’una solució 
pactada al conflicte que faci pos-
sible el dret a decidir del poble 
català.

•	 Ens mobilitzarem per mantenir la 
cohesió social i la vertebració de la 
ciutadania i fem una crida al poble 
de Catalunya a continuar man-
tenint l’actitud de pau, civisme i 
democràcia en totes les iniciatives 
que es portin a terme en els pro-
pers dies. 

•	 Reiterem el nostre compromís 
amb els drets nacionals i socials 
a Catalunya, amb l’avenç de 
l’autogovern de Catalunya i amb la 
defensa de les seves institucions, 
al mateix temps que manifestem 
que ho farem sempre que estiguin 
dins d’un marc de construcció 
d’un consens polític, jurídic i 
social.

•	 Fem una crida a les institucions 
perquè baixin les tensions i renun-
ciïn a l’ús de qualsevol tipus de 
violència verbal i física per garan-
tir la pacífica gestió del conflicte.

L’autogovern de Catalunya i les 
institucions democràtiques són 
necessàries per a la transformació 
social, però no suficients. L’acció del 
sindicat està orientada a canviar la 
realitat de la classe treballadora, i el 
nostre paper és insubstituïble. És el 
moment de treballar contra la pre-
carietat laboral, els baixos salaris i la 
desigualtat social. Necessitem con-
querir un nou marc de relacions de 
treball, reforçar l’estat del benestar, 
guanyar drets en sanitat, educació, 
protecció social, pensions, igualtat 
de gènere, integració social i acollida 
de refugiats i refugiades. Per això 
necessitem institucions capaces de 
garantir els drets i els serveis, amb 
cotes més altes d’igualtat i amb un 
fort caràcter democràtic. 

CCOO seguirà treballant per man-
tenir la cohesió social a Catalunya 
mitjançant la vertebració dels drets 
laborals, socials i nacionals. 

1 “El sindicat de classe i nacional, pel 
dret a decidir”  https://www.ccoo.cat/
pdf_documents/2012/RESOLUCIONS_X_
CONGRES.pdf  
“Un compromís amb el país i la gent treba-
lladora” http://www.ccoo.cat/11congres/
aspnet/noticia.aspx?id=208271#.Wdth-
9SLTGg

La Federació de Pensionistes i Jubilats de   
CCOO Catalunya es complau a convidar-vos a l’acte 
de lliurament dels premis del “18è Premi de Poesia 

de Tardor – Memorial José López García”, que es 
farà el dijous 30 de novembre de 2017, a les 18 h,  

a l’Espai l’Assemblea, de CCOO, a 
 Via Laietana 16, de Barcelona.

Hi haurà un recital de cançons i  
poemes de Miguel Hernández, interpretats  

per Jaume Calatayud i Vicente Monera.

Al finalitzar l’acte se servirà un petit refrigeri.
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SINDICAT

Felipe Gutiérrez
Secretari d’Institucional i Protecció Social

E
l passat dia 28 de setembre 
es va celebrar el Consell 
de l’INSS, amb assistència 

dels membres de CCOO Carlos 
Bravo, Enrique Martín-Serrano, 
Magdalena Eva Urbà, Alfonso de 
Lara i Jaime González, per part de 
la Confederación de CCOO, i Felipe 
Gutiérrez López , per la Federació de 
Pensionistes i Jubilats.

Es va iniciar la sessió del Consell 
amb els informes de gestió dels 
directors generals de l’INSS i de la 
TGSS. En el primer cas, es va fer un 
relat tècnic, amb un repàs de la situa-
ció pel que fa a l’increment de les 
jubilacions de més grans de 65 anys, 
així com el creixement de les jubila-
cions parcials, passant per l’atenció 
sanitària i l’atenció a les jubilacions, i 
va fer un balanç dels Recursos 
Humans pel que fa a nombre de fun-
cionaris (10.600) i personal laboral 
(680), amb més dones que homes, i 
manifestant tenir un plantilla enve-
llida.

En relació a la TGSS, es va ressal-
tar l’increment d’afiliats en la compa-
rativa interanual d’un 3,45%. També 
es va informar d’un saldo negatiu 
dels ingressos a 31 d’agost, sobre el 
pressupost de l’any 2018, que puja a 
uns 5.000 M €, amb unes previsions 
d’increment del dèficit en finalitzar 
l’any.

Una altra informació a ressaltar va 
ser la del saldo del Fons de Reserva 
de la Seguretat Social, que arriba a 
11.479 M € en el seu valor compta-
ble, i a 11.650 M € en el seu valor de 
mercat.

També van comunicar la sol·licitud 
d’un préstec de 10.000 M d ‘€, per 

cobrir la paga extra del mes de juliol.
Amb tota aquesta exposició, molt 

àmplia i prolixa, a més de tècnica 
en matèria de dades numèriques, la 
posició de CCOO va quedar exposa-
da de forma molt explícita:
•	 Es va fer una reclamació global a fi 

de prendre mesures urgents amb 
la situació de l’equilibri financer 
de la Seguretat Social, cada vega-
da més deteriorat. Per la nostra 
banda, ja s’han fet propostes, tant 
als organismes públics (Parlament, 
INSS, TGSS), com a la ciutadania, 
per a pal·liar els dèficits pressu-
postaris, i així garantir les pen-
sions del futur.

•	 Es va reclamar de forma reiterada 
activar les meses de Diàleg Social i 
del Pacte de Toledo, amb l’objecte 
d’assentar un nou acord sobre 
pensions, que permeti tenir con-
fiança en aquest dret fonamental, 
a més de corregir els efectes 
negatius de la reforma de 2013.

•	 Avançar gradualment en els 
règims d’Autònoms i del Mar, 
per a l’equiparació de les seves 
cotitzacions amb les del Règim 
General.

•	 Aprovar una bonificació del 20% 
als ocupadors de la llar, en les 
cotitzacions d’empleades de la llar.

•	 Rebuig com a norma al recurs 
d’accedir al Tresor Públic, per 
sol·licitar crèdits amb l’objecte de 
pagar les pensions. El nostre cri-
teri és clar i contundent en aquest 
punt: les pensions han de pagar-se 
amb les cotitzacions produïdes 
pel treball, o, si no, amb impostos 
lligats als pressupostos generals 
de l’Estat. Les transferències que 
es realitzin des de l’Estat per 
finançar el pagament de les pen-
sions han de registrar-se com a 

tals, i en cap cas com un “deute” de 
la Seguretat Social.

•	 Es va sol·licitar l’aplicació de dues 
sentències del Tribunal Suprem, 
per les quals s’estableix poder 
acumular en la primera part de 
la jubilació parcial, i es va instar 
l’INSS perquè desenvolupi el 
corresponent criteri administratiu 
que ho reguli, de manera que es 
garanteixi la màxima seguretat 
jurídica d’empreses i treballadors.

•	 Es va reiterar de nou el reclam 
de CCOO perquè s’agilitzin els 
treballs requerits a la Seguretat 
Social sobre l’aplicació de coefi-
cients reductors en els sectors 
amb feines perilloses, en diferents 
àmbits d’activitat.

•	 Es va reclamar conèixer de forma 
immediata els pressupostos de 
l’INSS i de la TGSS per a l’any 
2018, en l’IMSERSO ja estan 
aprovats.

•	 CCOO va fer una valoració de la 
presentació en el Ple del Congrés, 
el mateix dia del Consell, de la 
ILP sobre ingressos mínims, pre-
sentada per CCOO i UGT, fent 
ressaltar la seva aprovació per 
tots els grups parlamentaris, amb 
l’excepció del PP i de Ciutadans, 
amb l’argúcia de la presentació 
d’una esmena a la totalitat (167 
vots a favor de l’esmena, 175 vots 
en contra), amb l’únic propòsit 
de treure-la de la circulació par-
lamentària, i així no discutir-la en 
un pròxim ple com a Proposició de 
Llei.

 
Amb aquesta iniciativa, cal seguir 
congratulant-nos pel treball realitzat, 
i també pel que ens queda per fer. 
 

CCOO PROPOSA AL CONSELL 
DE L’INSS
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om a les portes de l’hivern, i les temperatures comen-
cen a baixar de forma brusca. Atès que el nostre cos 
no està preparat per a aquesta situació, apareixen 

determinats trastorns amb una alta capacitat de contagi: el 
refredat i la grip.

Una de les malalties més importants, i que apareix en epi-
dèmies durant l’hivern, és la grip.  És causada per un virus. 
Causa febre alta, dolors musculars, mal de cap i de gola, 
malestar general, nas tapat i tos seca. Es cura en una setma-
na. Cal tenir paciència, no espereu trobar-vos bé de seguida, 
i no es pot mantenir el mateix ritme de vida.

La febre de la grip dura 4-5 dies, però la tos i el cansa-
ment poden persistir dues setmanes més. Si teniu la grip, es 
recomana fer repòs al llit mentre tingueu febre o malestar 
general, i beure més de dos litres de líquid al dia (aigua, sucs, 
infusions, sopes, caldos).

Els antibiòtics no curen la grip, atès que parlem d’un malal-
tia vírica, però per a la febre es poden prendre antitèrmics.

Cal tenir present que la grip és una malaltia contagiosa, 
i és important que el malalt es renti sovint les mans amb 
aigua i sabó, faci servir mocadors d’un sol ús per tapar-se la 
boca i el nas quan tussi o esternudi i els llenci en una bossa 
tancada. L’habitació del malalt ha de ventilar-se diversos 
cops al dia.

Si la febre dura més de 4 dies o si teniu ofec, cal anar al 
centre d’atenció primària o consultar a través del telèfon de 
Sanitat Respon, 112. La farmàcia és també un punt sanitari 
de consulta.

Una de les accions clau per prevenir-la és la vacuna. Atès 
que els virus van canviant, es preparen noves vacunes cada 
any, segons el virus que ens afectarà a l’hivern. La vacuna 
antigripal està indicada en les persones de més de 60 anys, 
o les que tenen malaltia crònica del cor, dels bronquis, del 
ronyó, els diabètics i les persones que tenen disminució de 
les seves defenses.

La vacuna està elaborada a partir de virus gripals morts, 
per la qual cosa mai no pot produir la malaltia. Pot produir 
molèsties locals lleus, i rarament febre o malestar. En cas 
de malaltia aguda greu o febre superior a 39 °C, consulteu 
abans de vacunar-vos. Està contraindicada si hi ha hagut 
al·lèrgia a una dosi anterior , o a algun component de la 
vacuna, com per exemple l’ou. 

Aquesta vacuna protegeix contra la grip, però no contra el 
refredat comú. No hi ha vacunes per al refredat.

Parlem també del refredat comú, una altra malaltia lleu 
causada per virus. Causa mocs, nas tapat, mal de coll, tos, 
ulls plorosos i mal de cap. Acostuma a començar pel nas, la 

PREPAREM-NOS PER A L’HIVERN

SALUT

La grip i el refredat comú

RECOMANACIONS DE 
PREVENCIÓ

L’arribada del fred, com hem 
vist, pot afavorir l’aparició 
d’algunes malalties, però 
també de determinats acci-
dents relacionats amb la 
climatologia, que poden suposar 
un risc per a la salut. Estar sotmès a baixes tem-
peratures pot afectar el bon funcionament de l’organisme, quan 
aquest no té capacitat per a combatre la pèrdua de calor.

Us donem alguns consells que us ajudaran a protegir-vos 
del fred i a passar un hivern saludable:
•	 Consulteu la previsió del temps, i els dies de més fred  

eviteu sortir de casa si no és estrictament necessari. Si cal 
sortir, abrigueu-vos bé, eviteu els espais oberts exposats al 
fred i estar-vos gaire temps sense moure-us. És convenient 
que us vestiu amb diverses capes de roba poc ajustada 
(moltes capes primes protegeixen més que poques capes 
gruixudes), abric i calçat impermeable, barret, guants i 
bufanda o una altra peça que protegeixi la cara i la boca.

•	 Quant a la roba de llit, escalfa millor una única peça de roba 
(un nòrdic, per exemple) que moltes mantes i llençols.

•	 Eviteu els canvis bruscos de temperatura, sobretot si patiu 
malalties respiratòries.

•	 A més de menjar aliments calents, com ara sopes o guisats, 
també és recomanable consumir aliments frescos rics en vita-
mines A i C, com ara fruites (cítrics), hortalisses i fruita seca.

•	 Eviteu ingerir alcohol: pot donar una falsa sensació de 
calor.

•	 Estigueu atents als vostres familiars o veïns que es trobin 
en situació de vulnerabilitat,  perquè es protegeixin dels 
efectes del fred.

gola i després pot baixar als bronquis. En uns quants dies es 
cura sense tractament. Es pot prendre una dutxa o un bany 
per estovar els mocs, posar-se sèrum fisiològic o aigua amb 
sal al nas i, per a la irritació de la gola, prendre caramels 
sense sucre. Pot ser un bon moment per deixar definitiva-
ment el tabac per a aquells que siguin fumadors.

Es poden patir entre 2 i 5 refredats a l’any. La vacuna de 
la grip prevé contra la grip, però no el refredat. Els antibi-
òtics tampoc curen el refredat . Un tema important és no 
deixar cap tractament dels que es prenen habitualment 
quan tingueu refredat o grip. 
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DONES

D
es de les dones fetilleres que exercien la seva profes-
sió a l’Edat Mitjana fins a la metgessa del segle XXI ha 
plogut molt. Es pot dir que actualment les facultats de 

medicina, cada cop més, tenen rostre de dona.
Les dones, a pesar dels obstacles imposats per un model 

social basat en el patriarcat, han conquerir les facultats de 
medicina, espais reservats per als homes fins gairebé els 
finals del segle XIX. Actualment, segons fonts consultades, la 
presència femenina a les facultats espanyoles supera el 85% 
i les dones col·legiades representen un 43% Això són dades 
significatives en un sector que fins fa dues dècades va ser un 
espai masculí. 

Però conquerir aquest espai no ha sigut un camí fàcil per a 
les dones d’aquesta generació. Les metgesses del segle XIX, 
igual que les seves antecessores les “fetilleres”, van haver de 
lluitar i enfrontar-se als prejudicis socials. Unes contra les 
creences d’una societat que las va demonitzar fins a condem-
nar-les a morir a la foguera, les altres, enfront d’una societat 
que considerava les dones dèbils i sotmeses a l’autoritat de 
qualsevol membre masculí de la seva família (pare, germans, 
marit), poc dotades intel·lectualment i amb una única missió 
a la seva vida: ser mares.

Les sufragistes (moviment internacional que les dones van 
iniciar pel dret al vot), van obrir vies de participació en espais 
socials, culturals i polítics que tenien prohibits, entre ells l’accés 
als estudis de la medicina. Es va iniciar un camí ple d’obstacles, 
únicament perquè eren dones, i la lluita contra aquesta discri-
minació va obrir les portes, per conquerir el dret a l’estudi de la 
medicina i el seu exercici per part de les dones. 

LES PRIMERES DONES QUE VAN OBRIR CAMÍ
No hi ha espai per a esmentar totes les dones pioneres que 
van trencar barreres en l’exercici de la medicina, però sí 
a les primeres que van obtenir la titulació, com Elizabeth 
Blackwell, primera dona llicenciada, que va obrir les portes 
a les escoles de medicina a moltes dones d’arreu del món. El 
seu contacte (mitjançant les pràctiques hospitalàries) amb 
les desigualtats socials i la situació de les dones pobres, des-
perta en ella tres inquietuds que mantindria a llarg de tota 
la vida: a) la solidaritat entre dones; b) la formació en la cura 
de les persones; c) la potenciació de la medicina preventiva. 
A Elisabeth Garrett Anderson, se li va denegar l’accés a les 
escoles de medicina i va haver d’estudiar per lliure. Va ser 
la primera dona anglesa que va obtenir el títol de metgessa. 
Va treballar com a assistenta general en un dispensari, i va 
crear una facultat de medicina per a dones. Sophia Louisa 

Jex-Blake, metgessa i feminista, va cursar els seus estudis 
de medicina (com totes les de la seva època) en un espai 
hostil, d’insults i descalificacions. Va lluitar per l’accés de les 
dones a l’educació universitària, i va treballar de forma molt 
activa en la creació de dues escoles de medicina per a dones 
a Londres. Elena Masera i Ribera va ser la primera dona que 
es matriculà a la Facultat de Medicina de Barcelona durant 
el curs 1872-73. Finalitzà els seus estudis el 1879, però no li 
van donar el permís per examinar-se fins tres anys després. 
A causa dels impediments burocràtics, no va exercit com a 
metgessa. Dolors Aleu i Riera es matriculà a la Facultat de 
Barcelona el juliol de 1874 i finalitzà els seus estudis el 1879, 
però, igual que Elena, no li donaren el permís d’examen fins 
al 1882. S’especialitzà en ginecologia i medicina infantil. Va 
compaginar la medicina amb la formació  com a professora 
d’higiene domèstica a l’Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis 
per a la Dona. També va ser autora de textos divulgatius, 
orientats a millorar la qualitat de vida de les dones. De Pilar 
Turegui hi ha molt poca informació. Accedí als estudis de 
medicina el 1881, en un ambient molt hostil, va ser apedre-
gada pels seus companys masculins perquè consideraven 
que desprestigiava la carrera. Quan va finalitzar, en lloc de la 
titulació li van donar un certificat que no li permetia exercir la 
professió.

S’HAN SUPERAT OBSTACLES... PERÒ ENCARA EL CAMÍ 
ÉS LLARG 
Doncs les xifres parlen. La feminització de la medicina és un 
fet, però si bé ja s’han superats molts obstacles, encara resta 
un llarg camí. Subsisteixen les desigualtats laborals per raons 
de sexe. No són directament objectives, no estan escrites 
en cap reglament, però hi són. Segon un estudi publicat  per 
la  Confederación Estatal de Médicos (CESM), les dones es 
decanten per aquelles especialitats que els permeten con-
ciliar la vida familiar i la laboral, i aquesta opció (no escollida 
lliurement, sinó pel rol social assignat a les dones) té reper-
cussions directes en la seva promoció professional. Pel que 
fa a l’accés als càrrecs de responsabilitat, les dones només 
hi són presents en una tercera part, amb independència de 
si tenen fills o no. Hi ha majoria de dones en aquelles ocupa-
cions de menys responsabilitat, de menys dedicació horària i, 
en conseqüència, de menys remuneració salarial. Si la igualtat 
en el repartiment de tasques no es dona en l’àmbit privat, 
difícilment es podrà avançar en l’àmbit públic. 

Estrella Pineda

DE LES DONES FETILLERES A 
LES METGESSES DEL SEGLE XXI
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ACCIÓ SOCIAL

E
ls agents socials i econò-
mics del sector d’atenció a la 
gent gran a Catalunya hem 

decidit expressar davant l’opinió 
pública, de forma conjunta i coor-
dinada, l’abandonament que s’està 
fent d’aquest sector per part de 
l’Administració, i que està repercu-
tint de forma directa en la impossi-
bilitat de poder avançar en la dignifi-
cació de les condicions de treball del 
col·lectiu de treballadores i treba-
lladors, més de 40.000 a Catalunya, 
el 90% dones, que desenvolupen la 
seva tasca diària en aquest àmbit, i 
que a hores d’ara estan per sota de 
qualsevol altre àmbit d’atenció a les 
persones.

Estem davant un sector amb 
una altíssima intervenció de 
l’Administració, on les tarifes públiques 
són les que condicionen les condicions 
de treball, i aquestes es troben conge-
lades des de l’any 2010, malgrat que 
el cost de la vida va pujant inexorable-

ment. Això comporta que a l’any 2017 
estiguem, només comptant l’increment 
de l’IPC, un 10,6% per sota de com 
estàvem a l’any 2010, i ha situat el 
sector de la dependència com el de 
pitjors condicions laborals dins l’àmbit 
d’atenció a les persones, amb el conse-
güent deteriorament i el col·lapse en 
les residències de gent gran i centres 
de dia.

Malgrat els intents d’organitzacions 
sindicals i patronals per millorar 
aquest escenari, la solució, ara ja, 
només està en mans de l’Administració 
i els partits polítics. Hem arribat a 
una situació límit i inadmissible. És 
inexplicable el maltractament que està 
patint el sector, i és la nostra respon-
sabilitat mirar de fer tot el possible 
per revertir aquesta situació. És per 
aquest motiu que hem decidit endegar 
una campanya informativa adreçada 
a tots els agents implicats en el nostre 
sector (Administració, usuaris, mitjans 
de comunicació, partits polítics...) i a 

la societat civil, per tal que aquesta 
es sensibilitzi i, si s’escau, ens facin 
costat en les nostres reivindicacions. 
I no pararem fins que es faci realitat. 
Ja n’hi ha prou, de promeses que 
mai no s’arriben a complir. Ja n’hi 
ha prou, de dir que no hi ha diners, i 
veure com apareixen constantment 
notícies d’altres sectors que sí que 
els reben.

Actualment atenem a més de 
57.000 persones, pràcticament totes 
elles amb malalties cròniques, i que 
es mereixen una atenció amb quali-
tat, la qual està compromesa amb la 
situació actual. 

MANIFEST DEL SECTOR D’ATENCIÓ A 
LA GENT GRAN A CATALUNYA

QUÈ VOLEM?

•  Volem que l’Administració aporti 
300 milions d’euros en un perío-
de de tres anys que permetin 
situar les tarifes públiques al 
nivell necessari per poder digni-
ficar el sector, amb un increment 
esglaonat durant aquest període 
per tal que sigui factible.

•  Volem la implicació política i 
ciutadana i la millora pressupos-
tària per dignificar l’atenció a la 
gent gran.

•  Volem que els ciutadans puguin 
estar tranquils quan han de fer 
ús d’un recurs del sector, sigui 
quin sigui.

QUÈ OFERIM?

•  Que la nostra gent gran tingui 
uns ítems de qualitat assisten-
cial òptims.

•  Millora de les condicions labo-
rals dels treballadors i treballa-
dores.
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IPREM- IRSC

La recentment aprovada Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 ha inclòs una revaloració de l’1% en la 
quantia 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:
a)   L’IPREM diari, 17,93 euros.
b)   L’IPREM mensual, 537,84 euros.
c)   L’IPREM anual, 6.454,03 euros.
d)   En els supòsits en què la referència al Salari mínim 

interprofessional ha estat substituïda per la referència 
a l’IPREM, en aplicació del que estableix el Reial Decret-
Llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM 
serà de 7.519, 59 euros quan les corresponents nor-
mes es refereixin al Salari mínim interprofessional en 
còmput anual, llevat que expressament excloguessin les 
pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà 
de 6.454,03 euros.

D’aquesta manera, les prestacions socials que s’han esta-
blert en referència a un percentatge de l’IPREM s’han 
actualitzat també un 1%. Entre totes elles destaca, per 
exemple, el subsidi d’atur, en què la referència més utilitza-
da (80% de l’IPREM) suposa a partir d’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 obs-
tant 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 (última 
dada publicada per l’INE).

Cal recordar-vos que a Catalunya aquest indicador és el 
IRSC i tindria que augmentar també un 1 %. 

Carlos Bravo Fernández
Comisión Ejecutiva Confederal  

L’FMC ES REUNEIX AMB 
REPRESENTANTS DE LA 
PLATAFORMA UNITÀRIA DE LA 
GENT GRAN DE CATALUNYA
La Federació de Municipis de Catalunya dona 
suport a la reivindicació de la Plataforma en 
relació a l’aplicació dels compromisos legals en 
la Llei de pressupostos de la Generalitat refe-
rent a l’augment de l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC)

Xavier Amor, president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, ha rebut aquest matí 
una representació de la Plataforma Unitària 
de la Gent Gran de Catalunya, encapçalada 
pel coordinador de la mateixa, Josep Guinot, 
per tal de tractar diversos temes relacionats 
amb la problemàtica de la gent gran en tots 
els seus aspectes i per concretar possibles 
col·laboracions. D’entre els temes tractats, 
destaquem que l’FMC recolza la reivindicació 
que fa la Plataforma en relació a l’aplicació dels 
compromisos legals en la Llei de pressupos-
tos de la Generalitat referent a l’augment de 
l’IRSC.

La Plataforma es va crear el mes de febrer 
del 2013 i està formada per les principals orga-
nitzacions de Gent Gran de Catalunya (sindi-
cats, jubilats, pensionistes, vídues, etc.), amb la 
voluntat de coordinar actuacions en defensa 
dels drets de la Gent Gran de Catalunya.

Des de la Plataforma es dona suport als 
moviments ciutadans i organitzacions de tot 
tipus que rebutgen les retallades socials i 
econòmiques i animen a totes les organitza-
cions de Gent Gran a manifestar el rebuig i la 
repulsa defensant els plantejaments reivindi-
catius contemplats en les resolucions dels con-
gressos i convencions de la Gent Gran. 
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E
ls pensionistes i jubilats de 
CCOO i d’UGT, durant aquests 
últims anys, anem denunciant 

que les mesures que es prenien per 
sortir de la crisi no eren les idònies, 
ja que afectaven de forma desequili-
brada la societat, perjudicant majori-
tàriament la seva part més feble, i de 
manera intensa la gent gran.

Es parla molt de l’envelliment actiu, 
però per a això les administracions 
públiques tenen l’obligació de buscar 
els recursos necessaris assegurant 
que les pensions siguin suficients per 
viure dignament. Per a això, s’ha de 
promoure una millora de les quanties 
de les pensions, tant contributives 
com no contributives.

Lluny d’això, el Govern s’ha cen-
trant a garantir la seva viabilitat 
financera, a costa de danyar la seva 
capacitat econòmica, impossibilitant 
al sistema proporcionar pensions 
dignes durant la jubilació.

En aquests moments, el que cal 
és una altra política econòmica, que 
promogui un creixement inclusiu 
(amb més ocupació estable i salaris 
que participin de la prosperitat de les 
empreses), cosa que augmentaria de 
manera sostinguda els ingressos del 
sistema.

També caldria incrementar les 
cotitzacions, fins a homologar-les 
amb la UE en el pes que representen 
sobre la productivitat, destopar les 
bases màximes de cotització man-
tenint la contributivitat, fer que els 
autònoms cotitzin pels seus ingres-
sos reals, finançar les despeses de 
gestió de la Seguretat Social amb 
el pressupost de l’Estat, augmentar 
l’aportació dels impostos al pressu-
post de la Seguretat Social, combatre 
el frau fiscal i l’economia submergida.

El Govern segueix amb les retalla-

des, afectant negativament la gent 
gran. Un col·lectiu que és molt vul-
nerable a aquestes polítiques, ja que 
les persones grans ens hem convertit 
en sustentadores principals (en oca-
sions úniques) de les següents gene-
racions, ja que les pensions suposen 
la principal font d’ingressos de més 
del 25 % de les llars.

La revaloració periòdica de la 
quantia resulta un element bàsic a 
l’hora de garantir unes pensions ade-
quades i constitueix, per si mateix, un 
element principal per a la legitimació 
social del sistema. L’objectiu de la 
revaloració és el manteniment del 
seu poder adquisitiu durant tot el 
temps en què es perceben les pen-
sions, de manera que amb això es 
garanteixi en el temps la relació que 
s’ha de mantenir entre salari i pensió.

Tot i que la revaloració de les pen-
sions és recollida en l’article 50 de la 
Constitució com un principi rector 
de la política econòmica del nostre 
país, la veritat és que l’única fórmu-
la de revaloració automàtica que 
garantia per llei el manteniment del 
poder adquisitiu de les pensions va 
ser la nascuda de l’Acord de Pensions 
de 1996, lligada llavors a la inflació, i 
que ha estat vigent fins a la reforma 
unilateral imposada pel Govern el 
2013.
Per tot això:
1.	Exigim al Govern que variï la seva 

posició en la Comissió del Pacte 
de Toledo i que, sobre la base 
del diàleg i l’acord social i polític 
amplis, es posin en marxa les 
mesures necessàries per a garan-
tir la sostenibilitat del Sistema 
Públic de Pensions, tal i com 
s’ha anat fent des de 1995 amb 
excel·lents resultats.

2.	Cal que es recuperi l’índex de 

revaloració de les pensions, i que 
sigui pactat en el marc del Diàleg 
Social, que garanteixi el mante-
niment del seu poder adquisitiu 
durant tot el període de percep-
ció, i, mentre això no es produeix, 
el Govern ha de garantir un flux 
de recursos sostingut i suficient 
en el sistema de la Seguretat 
Social.

3.	Exigim una Renda Mínima estatal, 
per millorar una llacuna molt con-
creta i molt àmplia que avui té el 
sistema de protecció social, ja que 
no està dissenyat per protegir els 
que mai han tingut una ocupació 
i la busquen (joves sobretot, però 
també dones) i els aturats de 
llarga durada (avui ja d’un perfil 
sociodemogràfic amplíssim), que 
veuen esgotades les prestacions 
d’atur, i que es troben en una 
situació de necessitat perquè ni 
ells ni els seus entorns familiars 
tenen ingressos suficients.

4.	Rebutgem el model de copaga-
ment farmacèutic pel seu impacte 
negatiu, especialment per als 
nivells de renda més baixos, i 
la seva inadequació per a les 
situacions d’especial necessitat 
vinculades a cronicitat o pluri-
patologies. En aquest sentit, cal 
substituir aquest model per un 
altre que respongui a les neces-
sitats dels ciutadans, elimini els 
copagaments per als col·lectius 
més desafavorits, evitant que es 
generin barreres en l’accés als 
tractaments necessaris.

5.	S’han de potenciar els serveis de 
salut pública, ja que són essen-
cials en el desenvolupament de 
qualsevol sistema de salut i en la 
prevenció de malalties, fomentant 
l’autocura.

MANIFEST
AL GOBIERNO DE ESPAÑA. DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN, 2017
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6.	Llei de dependència: El principal 
repte del Sistema de Dependència 
se situa en la garantia d’atenció 
amb una prestació efectiva als 
aproximadament 400.000 depen-
dents que encara no estan pro-
tegits (unes 325.000 persones ja 
reconegudes com a dependents 
però que es troben en llista 
d’espera, més les 100.000 perso-
nes que han sol·licitat la valoració 
i que finalment seran reconegudes 
com a dependents). Després de 
deu anys de la posada en marxa de 
la Llei de dependència, no es pot 
posposar per més temps la seva 
completa implantació, de manera 
que es garanteixi l’atenció als prop 
d’1,3 milions de persones per a les 
quals va ser dissenyada, i aquesta 
atenció sigui garantida en els ter-

mes de qualitat i suficiència inicial-
ment previstos.

7.	La lluita contra la desigualtat i la 
pobresa ha de ser la prioritat que 
guiï les decisions econòmiques i 
laborals, perquè, tot i que Espanya 
ha recuperat el 2017 el volum de 
PIB previ a la crisi, el repartiment 
d’aquesta riquesa és molt desigual, 
ja que hi ha 1,7 milions de perso-
nes aturades que estan excloses 
del sistema de protecció per des-
ocupació. Aquest altíssim nivell 
de desprotecció genera pobresa 
i exclusió, i ha de ser combatut, 
entre altres mesures, implantant 
una renda mínima en el conjunt de 
l’Estat. CCOO i UGT han impulsat 
una Iniciativa legislativa popu-
lar per implantar una prestació 
d’ingressos mínims que té com a 

finalitat protegir molts dels que 
avui estan exclosos de la cobertura 
per desocupació.

8.	Exigim al Govern espanyol mesu-
res eficaces contra la pobresa 
energètica, establint un autèntic 
bo social per a l’electricitat i el gas, 
que garanteixi el subministrament 
bàsic de totes les llars i impedeixi 
els talls de subministrament, tenint 
en compte els membres de la uni-
tat familiar i el nivell de renda.

Davant aquestes necessitats:
Els jubilats i pensionistes treballarem 
per la reorientació de les polítiques 
econòmica i social del Govern, ja 
que aquestes polítiques ens han 
abocat, al col·lectiu de gent gran, a 
un augment de la desprotecció social 
i a un augment de les situacions 
d’empobriment generalitzat. 

PUGGC- SINDICAT



La decisió política presa el 2013 
pel Govern del PP va trencar el 
marc d’acords adoptat des de 1995, 
després del Pacte de Toledo. Una 
decisió política que ignora la cohesió 
social i el benestar de les persones, 
posant en risc l’existència de pen-
sions amb un nivell suficient.

No es pot dir ara a uns treballa-
dors i treballadores que han estat 
cotitzant i generant superàvit en els 
comptes de la Seguretat Social que 
no hi ha diners per a tothom. No es 
pot dir a una generació de treba-
lladors i treballadores que aportin, 
però que no rebran pensions com-
parables a les que contribueixen a 
finançar, veient com la seva pensió, 
construïda amb la seva contribu-
ció al llarg dels anys, perd aquesta 
relació en no revalorar-se adequa-
dament.

El mercat de treball pot aportar 
i ha d’aportar més recursos pro-
cedents de cotitzacions, millorant 
l’ocupació, els salaris, l’aportació dels 
salaris més alts i la cotització pels 
seus ingressos reals dels col•lectius 
en què encara no es produeix (millo-
rant també les seves prestacions); 
els pressupostos generals de l’Estat 
han d’incrementar també les seves 
aportacions ja en els propers anys i 
durant el període de temps neces-
sari.

És una decisió política que afec-
ta el mercat de treball i la política 
fiscal, de la mateixa manera que ho 
ha estat finançar en el passat altres 
necessitats bàsiques amb cotitza-
cions o destinar el superàvit que 
tenia la Seguretat Social a subven-
cionar empreses mitjançant rebaixes 
indiscriminades en cotitzacions i 
tarifes planes, sense impacte positiu 
en l’ocupació.

La nostra gent gran ha de tenir 
assegurada la pensió i complir així 
el pacte intergeneracional que sus-
tenta un sistema de pensions com el 
nostre, que constitueix un veritable 
contracte social a què han estat con-
tribuint amb el seu treball i les seves 
cotitzacions.

És necessari i urgent crear ocupa-
ció de millor qualitat, que produeixi 
majors cotitzacions. Però, a més, hi 
ha múltiples mesures proposades 
per UGT i CCOO que han estat 
acceptades ja per una bona part 
dels grups polítics, que permeten 
millorar substancialment els ingres-
sos procedents de les cotitzacions 
empresarials i de les persones que 
estan treballant.

Aquesta situació s’ha vist agreu-
jada per les reformes laborals apro-
vades en els últims anys, que des-
equilibren la capacitat de negociació 
col·lectiva en benefici de les empre-
ses i condemnen a cada vegada més 
treballadors i treballadores a unes 
condicions de pobresa.

Els nostres joves no són responsa-
bles que se’ls exploti o se’ls ignori.

Tampoc és una opció traslladar 
als treballadors i treballadores 
individualment la responsabilitat de 
dedicar part dels seus ingressos a 
sistemes privats de pensions que, ni 
tenen abast general, ni poden subs-
tituir el sistema públic de pensions, 
incrementant la desigualtat.

Per tot això, davant d’unes pen-
sions que no mantenen el seu poder 
de compra i que, si no es corregeix la 
reforma de 2013, cauran amb força, 
davant l’augment de les desigualtats 
i davant de l’empobriment durant la 
malaltia o la vellesa. 

CCOO CONFEDERAL
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CAL GARANTIR LES PENSIONS I EL  
SEU PODER ADQUISITIU
LES PENSIONS NO SÓN UN PROBLEMA, SÓN UNA NECESSITAT



CCOO I UGT INICIEM UNA MOBILITZA-
CIÓ EN DEFENSA DE LES PENSIONS

Per la cohesió social i la participació activa dels treba-
lladors i treballadores en la definició, el reforç i la garantia 
del sistema de pensions

La política i les campanyes contra les pensions tindran 
davant les organitzacions sindicals i han de tenir el con-
junt de la societat donant suport a la nostra lluita:

DONA SUPORT A LES MOBILITZACIONS SINDICALS 
EN DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES!!

FEM EL CAMÍ JUNTS I JUNTES!! 

UNA GRAN MANIFESTACIÓ A 
MADRID CULMINA LES MARXES 
QUE HAN RECORREGUT EL PAÍS 
PER UNES PENSIONS DIGNES
“El sistema públic de pensions és viable i depèn 
d’una decisió política “

 
Desenes de milers de persones, procedents de
tots els racons del país, han participat en
una gran manifestació a Madrid, en què han con-

fluït les marxes de pensionistes i jubilats de CCOO 
i UGT, que el passat 30 de setembre van partir des 
d’Astúries, Galícia, Cantàbria, Comunitat Valenciana 
i Andalusia en defensa d’unes pensions dignes. 
Aquestes marxes vàren confluir a Madrid amb la 
representació de la resta de CCAA de tot l’estat, on 
amb una important representació hi va ser present la 
delegació de mes de 150 persones de Catalunya.

Han estat deu jornades de marxa i reivindicació 
per “los andarines” (nom amb què s’ha batejat els 
pensionistes i jubilats que han marxat fins a Madrid), 
que s’han vist acompanyades amb assemblees i con-
centracions a les localitats per on han transcorre-
gut, així com amb la participació de membres de les 
Executives dels dos sindicats i el suport i la solidaritat 
de la ciutadania. Des de primeres hores del matí, la 
multitudinària participació en la marxa de Madrid va 
col·lapsar el passeig del Prado, que es va veure inun-
dat pels manifestants i les banderes de CCOO i UGT 
de diferents comunitats autònomes, que posaven 
la nota multicolor a una jornada reivindicativa per 
unes pensions dignes.Com ja va advertir el secretari 
general de CCOO, Unai Sordo, “els sindicats volem 
subratllar amb aquestes marxes la importància que té 
el sistema públic de pensions com el major element 
de vertebració

interterritorial, generacional i social que té el país. 
I la seva defensa és una prioritat absoluta per a les 
organitzacions sindicals “.

Per això, l’objectiu d’aquesta mobilització és reivin-
dicar la necessitat de garantir la viabilitat del sistema 
públic de pensions.

L’objectiu d’aquestes marxes és reclamar canvis que 
permetin garantir la viabilitat del sistema públic de 
pensions, millorant l’estructura dels seus ingressos; 
assegurar la revaloració de les pensions; derogar 
la reforma de 2013, aprovada unilateralment per 
l’Executiu del PP, i obrir un procés de negociació 
que garanteixi el present i el futur del sistema de 
Seguretat Social. 
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QUÈ ÉS EL BO SOCIAL
El Bo Social és un descompte a la factura de la llum  
que està regulat pel Ministerio de Energia, Turismo y 
Agenda Digital i que pretén protegir les llars més vul-
nerables. 

Recentment hi ha hagut canvis respecte qui 
s’hi pot acollir. Però les persones beneficiàries de 
l’antic Bo Social tenen un termini de 6 mesos, fins  el 
10/04/2018, per acreditar que compleixen els nous 
criteris.

QUI EL POT OBTENIR
Tothom qui tingui contractada una potència igual o 
inferior a 10Kw  en el seu habitatge habitual i compleixi 
els requisits per ser considerada una  persona vulne-
rable, vulnerable severa o vulnerable severa en risc 
d’exclusió social.

QUINS SÓN ELS REQUISITS
A. Es considera persones vulnerables, amb un descomp-
te a la factura del 25%, les que tinguin un contracte 
PVPC i:
1.   Que percebeixin una renda anual conjunta inferior 

o igual a 
•	 1,5 vegades l’IPREM si no hi ha menors
•	 2 vegades l’IPREM si hi ha 1 menor
•	 2,5 vegades l’IPREM si hi ha 2 menors
L’IPREM anual és de 6.454, 03 euros
Aquests límits s’incrementaran en 0,5 vegades si algún 
membre té una discapacitat superior o igual al 33%, és 
víctima de violència de gènere o  de terrorisme

2.   Que la persona sol·licitant o tots els membres de la 
unitat familiar siguin pensionistes que percebin la 
pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent

3.   Que pertanyin a famílies nombroses
 

B. Es considera persones vulnerables severes, amb 
descompte a la factura del 40%, les que tinguin uns 
nivells de renda inferiors al 50% dels límits referits 
anteriorment, així com les famílies nombroses amb una 
renda inferior a 2 vegades l’IPREM i pensionistes del 
punt 2 amb renda inferior a una vegada l’IPREM

C. Són persones vulnerables severes en risc d’exclusió 
social les que a més de ser vulnerables severes són ate-
ses pels Serveis Socials de l’Administracio autonómica 
o local, la qual les hi financia el 50% de l’import de la 
factura

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR
 En tots els casos
•	 Sol·licitud del Bo Social emplenat i signat per tota 

l’unitat familiar
•	 Fotocòpia del DNI o NIE de la persona que té el 

comptador al seu nom i de tots els membres de la 
unitat familiar més grans de 14 anys

•	 Fotocòpia del llibre de familia o certificat del full 
individual del Registre Civil de cadascun dels inte-
grants de la unitat familiar

•	 Certificat d’empadronament individual de cada inte-
grant de la unitat familiar o certificat conjunt

•	 Declaració de Renda o certificat d’imputacions de 
tots els membres de la unitat familiar

Només famílies nombroses
•	 Fotocòpia del títol de familia nombrosa en vigor

Només pensionistes
•	 Certificat de la Seguretat Social que acrediti que 

tots els membres de la unitat familiar amb ingresos 
perceben la pensió mínima per jubilació o incapacitat 
permanent

Només si es compleixen Circumnstàncies Especials
•	 Certificat dels Serveis Socials de l’òrgan competent 

que acrediti les Circumstàncies Especials: discapaci-
tat major o igual al 33%, ser víctima de violencia de 
gènere o terrorisme

ON ES PRESENTA LA SOL·LICITUD 
A la companyia eléctrica amb la que es té contractat el 
servei

PER A MÉS INFORMACIÓ DIRIGEIX-TE AL TEU 
AJUNTAMENT 

FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA 
AMB EL “BONO SOCIAL”
QUÈ ÉS I COM ACONSEGUIR-LO
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N
o direm que a Sicília ens vam trobar com a casa, però 
sí que ens va semblar un lloc familiar. Sense anar més 
lluny: trets del paisatge ens recordaven el nostre país: 

les muntanyes que envolten Palerm, tot i ser més altes i 
impressionants, ens podien recordar el massís del Garraf; 
l’interior de l’illa evocava l’Altiplà Central (o la Meseta 
castellana); les planes costeres de l’est i del sud semblaven 
l’horta de València, amb els seus camps de cítrics. I, a més, 
la llum, el menjar, l’aspecte de la gent... Ara bé, tot sia dit, 
el volcà Etna, una massa enorme i espaordidora de gaire-
bé 3.500 metres d’altitud, poc té a veure amb els volcans 
apagats, humils i amables de la Garrotxa. I si no fos pels 
edificis barrocs, un estil molt poc present al nostre país, les 
ciutats que vam visitar (Catània, Taormina, Siracusa, Noto, 
Ragusa...) no són tan diferents a les nostres.

En el viatge hi va haver alguns moments “màgics”. Un 
d’ells: mentre pujàvem a l’Etna en el funicular, la boira ens 
envoltava i ens feia témer que, en arribar a dalt, no veu-
ríem res, però, més amunt, la boira va escampar del tot i 
vam fruir (a gairebé 3.000 metres d’altitud) del paisatge 
despullat de l’Etna, fet de grava negra de basalt, amb 
taques vermelloses —pel contingut de ferro—  i groguen-
ques —pel sofre. Aquí i allí, fumaroles de vapor d’aigua 
i, als nostres peus, un rosari de petits cràters de l’última 
erupció. 

Un altre moment, potser el més màgic de tots: vam 
visitar el Valle dei Templi, a Agrigento, a la posta del 
sol. Era realment impressionant contemplar aquelles 

antiquíssimes ruïnes —tot un seguit de temples grecs— 
envermellides pel sol que es ponia.

Un altre moment sorprenent: l’última tarda que vam pas-
sar a Palerm era diumenge. Aquest dia, tot el centre de la 
ciutat es tanca al trànsit. Quantitat increïble de palermitans 
surten al carrer i els vianants es fan els amos de la ciutat. 
Aquí i allí, rotllanes de gent que xerra, gent que toca la gui-
tarra, gent que canta, espectacles infantils, mags de carrer... 
Un espectacle. I una iniciativa digna de ser imitada.

UN TOMB PER SICÍLIA
SETANTA-VUIT PERSONES VAM FER UN TOMB PER SICÍLIA DEL 
9 AL 16 D’OCTUBRE, EN UN VIATGE ORGANITZAT DES DE LA 
FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE CATALUNYA.

CULTURA
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Un últim instant de màgia: la visita a la catedral de 
Monreale, a tocar de Palerm. En penetrar a l’església, 
vam estar a punt de patir la síndrome de Stendhal1.  La 
catedral de Monreale, a més de la seva espectacular 
bellesa, resum uns quants segles de l’embolicada història 
de Sicília. Edificada per voluntat del rei normand Guillem 
II, al 1172, parteix de l’estil romànic avançat (estil nor-
mand), però va ser edificada per artesans musulmans i 
decorada de dalt a baix amb mosaics fets per bizantins. El 
sostre, de fusta decorada amb els motius propis de l’art 
musulmà, com els mossàrabs que trobem a l’Alhambra 
de Granada, en constitueix la culminació. Un compendi 
d’història i art fet catedral.

Sicília, que ha vist passar i quedar-s’hi tanta gent: els 
sículs i altres pobles prehistòrics, els cartaginesos, els 
grecs (al segle IV abans de Crist, hi havia més grecs a 
Sicília que a la mateixa Grècia), els romans, els bizant-
ins, els musulmans (musulmans berebers i ibèrics), els 
normands, els catalans, els aragonesos, els espanyols, 
els italians... I tots, poc o molt, hi han deixat la seva 
petjada. Encara avui dia, hi ha racons a l’illa en què es 
parla grec, albanès, llombard, un dialecte sicilià empel-
tat de català... La llengua siciliana, que no és pas un dia-
lecte de l’italià, incorpora paraules d’origen grec, àrab, 
català i espanyol. Sicília és un resum de la Mediterrània 
i un extracte de la història del Mare Nostrum. El nos-
tre era un viatge de vacances, és cert, però, com tots 
els viatges, va tenir aspectes culturals i d’obertura 
d’horitzons.

Hi ha haver algun problema que, vist amb perspectiva, 
cal qualificar de menor, almenys per a qui no el va patir 
directament: un nom erroni al bitllet d’avió, una maleta 
que no arriba, un sopar menys que mediocre... Problemes 
que van trobar solució. 

En resum: el balanç del viatge és molt positiu: uns llocs 
molt interessants de veure (no he esmentat un altra 
meravella: la Villa del Casale, una enorme villa rural de 
l’època romana, amb uns extraordinaris mosaics molt ben 
conservats); unes guies que ho van fer impecablement 
(dues noies valencianes, Maria i Rosana, molt amables, 
molt entregades i que sabien molt bé el que ens anaven 
explicant) i una companyia —els 78 de l’expedició— als 
quals no se’ns podia demanar més. 

Cal remarcar també la dedicació i professionalitat de 
Mireia, de l’agència amb què vam contractar el viatge. 
Magnífic viatge. 

1 Es tracta d’una reacció emocional  intensa, amb símptomes psico-
somàtics fins i tot, davant l’acumulació de bellesa i l’exuberància del 
gaudi estètic.
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Vam viatjar al nord i al passat, però, de fet, no ens vam 
moure de casa: vam viatjar al Rosselló, a la Catalunya del 
Nord, i al passat de la nostra gent; un temps i un país que, 
imitant el que cantava Raimon, també són un poc nostres.

E
l 23 de setembre, la Federació de Pensionistes 
i Jubilats, en el marc de la recuperació de la 
memòria històrica, va organitzar una visita a 

la Maternitat d’Elna i al camp de concentració de 
Rivesaltes. Hi vam anar 51 persones.

Fem memòria... Unes 440.000 persones van fugir cap 
a França des de Catalunya, d’Espanya, arran de la invasió 
de les tropes franquistes el 1939. D’aquestes, 170.000 
eren dones, nens i vells. Hi havia un bon nombre de 
dones embarassades. Els nens que naixien als camps, on 
les autoritats franceses havien ficat —amuntegat— els 
refugiats, tenien un 90% (un 90%!) de probabilitats de 
morir. Una mestra suïssa, Elisabeth Eidenbenz, que havia 
estat fent tasques humanitàries durant la guerra civil, 
va adequar un palauet mig abandonat, “el castell d’en 
Bardou”, convertint-lo en un espai on poguessin ser ate-
ses mares i nadons, que ara coneixem com la Maternitat 
d’Elna. Elisabeth va buscar i rescatar dels camps 
d’Argelers, de Sant Cebrià (Saint Cyprien) i de Rivesaltes, 
dones embarassades i les va dur a la Maternitat d’Elna. 
Hi van néixer uns 600 nadons, en les millors condicions 
possibles per a ells i les seves mares. També va acollir 
mares jueves que fugien dels nazis. Uns 200 nadons 

d’origen jueu van néixer a la Maternitat d’Elna.
L’exèrcit nazi va fer fora tothom i va tancar la materni-

tat durant la Pasqua de 1944. Després d’aquesta data, el 
lloc va restar abandonat i acabà mig enrunat. La gent del 
país va oblidar, fins i tot, el que allí havia passat. Als anys 
noranta, un artesà vidrier va adquirir el palauet, igno-
rant-ne la història, per instal·lar-hi el taller. Aquest artesà 
va conèixer casualment Guy Ecktein, d’ascendència 
jueva, que havia nascut a la Maternitat d’Elna, i que li va 

ELS VIATGES DELS PENSIONISTES I 
JUBILATS DE CCOO
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explicar la història que desconeixia. Tots dos decidiren 
buscar Elisabeth Eidenbenz. La van trobar. Aconseguiren 
que al 2002 l’Ajuntament d’Elna, l’alcalde del qual era 
Nicolás García, comunista, net de republicans espan-
yols exiliats, li fes l’homenatge que mereixia. El 2004, 
l’Ajuntament comprà l’edifici, el reconstruí i el museïtzà, 
de manera que es recuperi i es difongui i mantingui la 
memòria de la Maternitat d’Elna. 

En la nostra visita, vam tenir el privilegi que el mateix 
Nicolás García, ara ja malauradament exalcalde d’Elna, 
ens fes de guia i ens donés explicacions prou extenses 
sobre el lloc i la seva història, en un català impecable. 
Des d’aquí el nostre agraïment, no solament per la seva 
bona disposició envers nosaltres, sinó també pel seu 
afany, ple de dificultats, per recuperar la Maternitat i la 
memòria del que allí hi va passar i, en cert sentit, ens hi 
va passar.

RIVESALTES
Avui per avui, l’indret és una plana colpida pel vent, trista 
i desolada, esquitxada de barracots enrunats. Però ha 
estat un dels camps de concentració més grans (600 
hectàrees) i més duradors d’Europa. Només fent una 
relació de la gent que hi ha passat, podríem escriure 
una història de tots els vençuts des de l’any 1939 fins 
al 2007: al 1939, 15.000 refugiats de la Guerra Civil (?) 
espanyola; entre 1941 i 1942, més de 6.000 persones 
—de 16 nacionalitats, la meitat espanyols i més d’un terç 
jueus no francesos— que fugen dels nazis;  el 1942, el 
Govern col·laboracionista de Vichy va destinar tres sec-
cions del camp com a Centre Nacional de Concentració 
d’Israelites (?), amb capacitat per a 10.000 persones; 

a partir del novembre de 1942, la Wehrmacht pren el 
control del camp: hi són internades 21.000 persones; 
del 1944 al 1948, sota l’autoritat militar, hi són internats 
presoners de guerra alemanys i italians; després, la major 
part del camp s’utilitzà com un centre de formació militar 
per a nord-africans, però una part es va fer servir com a 
centre penitenciari de guerrillers independentistes alge-
rians; del 1962 al 1977, pel camp de Rivesaltes hi passa-
ren, com a refugiats, uns 20.000 harkis, és a dir, algerians 
que, en haver col·laborat (per exemple, militarment) 
amb França, la potència colonial, no van trobar encaix a 
l’Algèria independent; a partir de 1986, s’hi va construir 
un Centre de Retenció Administrativa (un CIE!), que ha 
funcionat fins a 2007.

Al 2007, s’hi va construir un Museu Memorial, sote-
rrat, per respectar la visió de conjunt dels barracots 
enrunats i la planúria.

Al 2017, s’aixecà un memorial als refugiats i el llavors 
primer ministre de França, Manuel Valls, va reconèixer 
públicament el maltractament que França va donar als 
refugiats.

La visita va ser molt instructiva. Emocionant. 

(Dies després de la nostra visita, ens vam assabentar que la 
Maternitat d’Elna va ser un dels punts de distribució de les urnes 
que es van fer servir en el referèndum de l’1 d’octubre. Per des-
comptat, no en sabíem res, ni vam ser nosaltres qui les vam portar 
cap aquí. Ningú no ens ho va demanar, d’altra banda. És anecdòtic, 
però té la seva gràcia. Almenys per a alguns.  
Per acabar, us recomanem que, si us ve de gust, consulteu el bloc 
de  Nicolás García, l’exalcalde que ens va fer de guia a Elna. Prou 
interessant —discutible o no— tot el que hi escriu. És: nicolas-
garcia.cat)
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DATOS SOBRE LA REVOLUCIÓN DE 
OCTUBRE
Rusia de 1870 a 1917
Rusia de los zares: El mayor Estado de Europa, su imperio, 
después del británico, se convirtió en el más grande del 
mundo, con la duodécima parte de la población mundial.

La evolución política rusa desde 1881 hasta la caída 
del sistema en 1917 se encuentra marcada por el 
gobierno de los zares: Alejandro III (1881 - 1894) y 
Nicolás II (1894 - 1917). En 1907 se introduce en la 
corte el pope siberiano Rasputin, que logra hacerse con 
el favor de la zarina.

La nobleza constituye la cúspide del sistema social. 
Aglutina en su seno a los grandes latifundistas, la buro-
cracia estatal (nobleza de toga), la jerarquía eclesiástica 
y la alta oficialidad del ejército.

La base de su poder no está en los principales medios 
de producción (fundamentalmente la tierra), sino en 
contar con un gran número de siervos (en la práctica 
esclavos).

El feudalismo ruso era más suave que el occidental, 
pero cuando en los siglos XVIII y XIX se produce en 
Occidente la quiebra de este régimen, en Rusia conti-
nuará, incluso con más dureza.

Los fenómenos culturales y espirituales (latinización, 
románico, gótico, reforma) no logran penetrar en Rusia; 
ni se desarrolla una burguesía urbana al estilo occiden-
tal, germen social del capitalismo, de la Ilustración, de la 
Revolución Industrial.

Peculiaridades del desarrollo histórico ruso contri-
buirán a configurar una estratificación social atípica 
respecto al modelo imperante en el resto de Europa. 
La sociedad rusa no se regirá por la jerarquía propia de 
la sociedad occidental; no existirán élites preparadas, 
tampoco tomará cuerpo un “Tercer Estado” (populares 
y baja clase media), sino que consagrará una ruptura 
entre las clases altas y un conglomerado amorfo de 
clases sin posibilidad de ascenso social (comerciantes, 
artesanos, campesinos), con un bajo nivel cultural y 
dominadas por viejas costumbres.

Ejemplos:
Catalina la Grande, 1729 a 1796, emperatriz de todas 

las Rusias a partir de 1762, que murió a los 67 años 
reventada por el falo de un caballo con el que quiso 
hacer el amor, luego en 1917 los bolcheviques encon-
traron un habitáculo secreto que había pertenecido a 
ella, lleno de símbolos iconoclastas alusivos a la porno-
grafía. Pues bien, esta mujer regaló 800.000 siervos. 
Pablo I, 530.000.

Según el censo de 1830, existían en Rusia 14.000 seño-
res propietarios de “almas”, algunos de los cuales, como 
el príncipe Nicolás Youssopov, albergaba en sus  250.000 

deciatinas (distribuidas en 17 gobiernos-provincias) 
17.000 almas masculinas y recibía anualmente 1 millón de 
rublos de renta (rentas agrarias de Moscú y Ucrania, pes-
querías del Mar Negro); también podríamos citar el caso 
del príncipe Rozumovski, (“Hetman”, título del segundo 
mayor comandante militar, después del monarca), posee-
dor de 140.000 almas masculinas (300.000 siervos).

Se trataba de un país básicamente rural, donde las 
relaciones se establecían sobre la base de la servidum-
bre; la urbanización era lenta y muy localizada (4% en el 
siglo XVIII; 5% en el siglo XIX; 15% en el XX), y el anal-
fabetismo alcanzaba en 1917 el 80%, con una mayor 
presencia en el campo (50-90 %) que en la ciudad (40-
65 %). El 90% de los campesinos estaban sujetos al régi-
men de servidumbre, sumidos en más miseria económi-
ca, la mayor ignorancia y la quiebra moral y espiritual.

Existían, no obstante, diversos niveles se sometimiento, 
que iban desde el de los siervos sometidos a una renta 
(“obrock”) al de los siervos domésticos o los sometidos a 
“corvea” (trabajo no remunerado). Los señores contaban, 
entre otros, con los derechos a infligirles castigos corpo-
rales, cambiarlos, venderlos, mandarlos a Siberia… Lo más 
terrible, sin embargo, era incluirlos en las “listas militares”, 
una auténtica condena a muerte en vida, pues se trataba 
de un servicio militar que duraba 25 años (el campesino 
salía adolescente y volvía al inicio de la vejez.

Sin embargo, el Estado zarista consiguió superar a 
Occidente en el desarrollo de las técnicas policiacas, 
alcanzando cotas de insólita perfección. Con Nicolás 
I, la “inquisición del Estado” de Pedro I se transforma 
en la “Tercera Sección” de la Cancillería imperial, y con 
Alejandro II se mantuvo al Estado zarista durante sus 
últimos treinta años en permanente estado de excep-
ción, y al pueblo, sometido al terror del régimen auto-
crático. Si cabe,  con mayor violencia.

Pero la represión también se ejercerá sobre los judíos, a 
los que se niega hasta el derecho a poder comprar tierras, 
se les niega la enseñanza media y superior, se les deporta 
a las provincias orientales y, a menudo, se les hace vícti-
mas de matanzas populares toleradas (“progroms”). Solo 
en 1891 emigran, ante esta situación, 300.000 judíos, la 
mayoría de los cuales marcharán a EE UU.

En 1861 toda la tierra rusa estaba en manos del esta-
mento nobiliario, mientras que en 1917 este grupo sólo 
conservaba un tercio.

En 1861 se llega a la liberalización de los siervos, pero 
el campesinado libre se vio acosado por una fuerte pre-
sión fiscal. La forma generalizada de la economía agraria 
fue, aún más que antes, la que giraba en torno al “mir” 
(aldea rural con propiedad colectiva). Los campesinos 
pobres soportan una carga extra y están sometidos a un 
ritmo de trabajo extenuante y con unas condiciones de 
vida propias del feudalismo.



Tres hechos históricos marcan el rumbo de la Rusia 
zarista y su extinción, en la época que estamos comen-
tando:

La Guerra de Crimea de 1853, donde Rusia es derro-
tada por la coalición entre Inglaterra, Francia y otras, en 
alianza estas con el deteriorado Imperio otomano, que 
induce a los cambios siguientes:
1. Liberación de los siervos (1861) en las condiciones 

antes explicadas.
2. Modernización del transporte marítimo y ferroviario 

(Transiberiano, Transcaspiano y Transalariano).
3. Desarrollo de la industria con la ayuda del Estado 

e inversiones extranjeras, fundamentalmente de 
Inglaterra y Francia, contrayendo con estas grandes 
deudas.

4. Reforma de la universidad: retoques de organización 
y libertad para los estudiantes a salir al extranjero, 
generando intercambios culturales y corrientes de 
pensamiento, dividido en dos extremos ideológicos de 
amplios movimientos diferentes que sustentan distin-
tos proyectos históricos: la slavofilia y el occidentalis-
mo. La primera en defensa de la literatura nacional en 
lengua rusa, con dos bandos: Por una parte el zar y los 
terratenientes, y en otro lado la literatura en defensa 
del campesinado. El occidentalismo era un movimien-
to compuesto por los liberales europeístas; con libera-
les moderados de grandes propietarios y grandes bur-
gueses, así como los liberales filoeuropeos, con más 
intelectuales que grandes burgueses, que marcarán el 
debate ideológico y político en las siguientes décadas.

Revolución 1905 - 1907, con los siguientes datos:
1. Segundo Congreso del Partido Obrero 

Socialdemócrata Ruso (POSDR - 1902), bajo la tesis 
de Lenin “Qué hacer”, de donde salen las fracciones 
“bolchevique” y “menchevique” (mayoría y minoría).

2. La guerra ruso-japonesa, perdida por Rusia al final, en 
la batalla naval de Port Arthur.

3. Las reformas después de 1907, como consecuencia 
de las movilizaciones de la Revolución.

4. El proceso de toma de conciencia de las masas obre-
ras y populares.

Revolución Soviética:
1. La experiencia de las enseñanzas de la Revolución de 

1905 - 1907.
2. La entrada en la I Guerra Mundial y el papel reformis-

ta de las izquierdas.
3. El combate ideológico.
4. La Revolución de febrero, las movilizaciones y el papel 

de las mujeres: participación masiva de estas con la 
consigna “Pan, pan y abajo la autocracia”.

5. Amotinamiento del ejército en San Petersburgo1  y otras.

6. Gobierno provisional, presidido por el príncipe Luov y 
apoyado por Kerenski, cuando la fuerza residía ya en 
los soviets.

7. Llegada de Lenin con las Tesis de Abril, propugnando: 
todo el poder a los soviets.

8. El 9 de octubre Lenin, a su llegada a San Petersburgo, 
al día siguiente convoca al Comité Central del Partido, 
que decide la insurrección armada. Del 11 al 16 
resuelve las discrepancias, neutralizando las tenden-
cias pacifistas de Kamenev, Zinoviev y Trotski. Se crea 
el Comité Militar Revolucionario, y el 24 Lenin se 
instala en la sede del Soviet de Petrogrado (Instituto 
Smolny, antiguo instituto para las hijas de la nobleza), 
para dirigir personalmente las operaciones.

La Revolución disponía de tres fuerzas de combate prin-
cipales:
• Los destacamentos de guardias rojos (obreros arma-

dos), que envolvían el centro de la ciudad por el  norte, 
este y sur.

• Las unidades revolucionarias de la guarnición de 
Petrogrado, que formaban el segundo semicírculo 
interior.

• Del oeste, entrarían en la desembocadura del Neva 
las unidades de la armada del Báltico (el acorazado 
Aurora, apuntando al Palacio de Invierno, sede del 
Gobierno provisional).

El 25 de octubre, el triunfo de la Revolución es incues-
tionable, y Kerenski tiene que huir. La toma del poder 
por el Soviet  de Petrogrado y el Comité Revolucionario 
fue prácticamente incruenta, emitiendo rápidamente el 
“Consejo de Comisarios del Pueblo” un manifiesto al país, 
en el que se comunicaba al pueblo la nueva situación.

El primer decreto fue contra la guerra y POR LA PAZ. 

Miguel Guerrero Sánchez

1 Petersburgo, Petrogrado y Leningrado: una misma ciudad con 
tres topónimos. 
 
Fuente: Gran Historia Universal, volumen XXV, editada por 
Edilibro, S.L.
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LLADRES DE PRIMERA I LLADRES 
DE SEGONA
Sabem que hi ha lladres que roben violant la llei, que, 
naturalment, ho prohibeix. Roben una cartera, una 
bicicleta, un ordinador, aliments, una bossa, etc. I si 
són atrapats, són detinguts i, segons el valor i la mane-
ra en què ho han fet, o bé han de pagar una multa, o 
bé, sovint, van la presó. La característica essencial 
d’aquests lladres és que roben contra la llei.

Però hi ha persones, des de sempre però moder-
nament molt més, que s’autoatribueixen, o els atri-
bueixen, uns ingressos, de la seva empresa, o de 
l’Administració, o del projecte que dirigeixen, o del 
crèdit que tenen amb algú, o del lloguer de la casa que 
tenen llogada a altra gent, que són desmesuradament 
excessius en relació als ingressos d’una persona tre-
balladora corrent. Aquestes persones s’apropien d’un 
valor superior al que els correspondria, però no pas 
en contra de cap llei, sinó, precisament, d’acord amb la 
llei, és a dir, d’acord amb unes lleis que ja van ser fetes 
expressament per permetre aquesta apropiació. 

Efectivament: hi ha unes lleis mercantils, laborals, 
d’habitatge, bancàries, etc., que, no solament no pro-
hibeixen apropiacions indegudes (excepte si aquestes 
serien tan enormement escandaloses, que es veurien 
massa), sinó que les permeten. Més encara: que les 
defensen, que impedeixen tota acció que les pugui 
interferir. Aquestes apropiacions són autèntics roba-
toris, però no solament no s’usa aquesta paraula, 
sinó que podria ser fins i tot castigat el fet d’usar-la. 
Aquestes persones haurien de ser considerats lladres, 
però no perquè vagin contra una llei, sinó que ho fan a 

favor de la llei.
Per promoure i defensar 

aquests interessos, fins i tot 
en detriment dels drets de 
les altres persones, hi ha tota 
una conxorxa, de tipus no sols 
nacional sinó també internacio-
nal. La conxorxa és composta 
d’institucions (sovint autoano-
menades “democràtiques”), lleis, 
com ja he dit, tribunals, que no 
sols fan complir aquestes lleis 
sinó que sovint imposen les 
seves interpretacions més favo-
rables als interessos, i també 
òrgans propagandístics, anome-
nats “mitjans de comunicació”, 
que canten les lloances de les 
lleis esmentades i que ridiculit-
zen tota opinió contrària. Així, 

si hi ha grups o partits polítics que impugnen aquelles 
lleis o en proposen d’altres, com ara Podemos, IU, la 
CUP, es desfermen grans campanyes en contra, que 
presenten aquests partits com a antiquats, ignorants, 
i pretenen que les solucions proposades són impossi-
bles.  

La cosa està tan ben muntada que ja comença per la 
base mateixa de la vida pública, i es manipulen les elec-
cions polítiques, a fi i efecte de garantir la seguretat de 
les actuacions corresponents. Les eleccions sempre es 
fan d’acord amb unes normes tals que permeten una 
sobrerepresentació del vot rural, més conservador, 
sobre el vot urbà. Així s’assegura que hi hagi un major 
nombre de diputats disposats a aprovar les lleis més 
favorables als interessos.

Però per si tot això no fos prou, la conxorxa té tota 
una estructura internacional, que reforça encara més 
les apropiacions de béns i ingressos. Hi ha les corres-
ponents lleis (dites “directives”), que fins i tot prevalen 
sobre les lleis nacionals i que s’han de complir tant 
sí com no. I hi ha els corresponents tribunals, etc. I, 
sobretot, hi ha les més grans empreses, les grans mul-
tinacionals, que fan una pressió molt més forta encara 
a favor dels lladres més grossos. Perquè, dintre d’ells, 
també hi ha les seves categories. 

Les persones que s’apropien d’aquest excés 
d’ingressos no són menyspreades socialment com els 
lladres de carteres, ni molt menys encara castigades, 
sinó que acostumen a ser molt ben considerades, i de 
vegades fins i tot són objecte d’homenatges i distin-
cions.   

Aquesta set de tenir més i més i més els arriba a por-
tar, a alguns, a l’extrem de robar fins i tot al marge de 
la llei. Com si amb les seves lleis no en tinguessin prou. 
Arriba un moment que ja no ve d’aquí. I s’apropien 
de recursos d’institucions públiques o de projectes 
col·lectius. En aquests casos, encara que normalment 
la cosa queda més o menys amagada, portats fins a 
l’extrem de robar sense parar, hi ha vegades que arri-
ben a ser públicament castigats. Però això passa per-
què, embogits per la set de tenir més i més, es passen i 
en fan un gra massa.

Semblaria que amb tot això ja n’hi hauria prou i 
massa. Però no. Resulta que ara, encara s’està cons-
truint una mena de cúpula superior de l’edifici de la 
conxorxa, que acabi de garantir un èxit més rotund 
de les operacions destinades a assegurar i encara 
augmentar els ingressos dels principals dirigents. Es 
pacten tractats internacionals de comerç entre països, 
o més aviat continents. Aquests tractats: 1) Es nego-
cien en secret, perquè la gent no arribi mai a saber de 
què va. 2) S’han d’aprovar pels parlaments nacionals i 
alguns de regionals, però si algun es resisteix, se li fa 



27Pensionistes

OPINIÓ

una pressió tan enormement forta que, al final, ha de 
claudicar. 3) Impliquen uns perjudicis per a la gent 
normal, en aspectes ambientals, sanitaris o laborals, al 
tendir a disminuir les garanties existents, en el sentit 
de protegir la població, que ja són poques, per tal de 
fer més fàcil el gran comerç. Per això es procura que 
la gent no se n’enteri. 4) La més forta competència fa 
perillar les empreses petites, que podrien desaparèi-
xer. 5) Però, això sí, aquests tractats assegurarien uns 
guanys encara més grossos a les grans multinacionals, 
les empreses dels superlladres.

Però els tractats internacionals de comerç regulen 
les normes de comerç dels productes de manera glo-
bal, per sectors. Ara bé: les normes de comerç “article 
per article” són competència de l’OMC (Organització 
Mundial de Comerç). Aquesta organització promou 
(sense confessar-ho, naturalment) els interessos 
de les multinacionals. Posem com a exemple el cas 
escandalós dels drets de patent dels medicaments 
durant 20 anys, temps durant el qual no se’n poden 
fabricar de preu més econòmic (els anomenats “genè-
rics”). L’organització comprèn quasi tots els països, i 
teòricament és regida de manera democràtica, però 
en la pràctica no és així. Perquè, per exemple, les con-

dicions comercials de cada producte són establertes 
per una comissió, i les diferents comissions treballen 
paral·lelament, de manera que cada Estat ha de tenir 
un tècnic entès en cada producte, per enviar-lo a la 
comissió corresponent. Només els països més rics 
ho poden fer, i la majoria poden participar en 1, 2, 3 
comissions, i en les altres es troben amb acords ja 
fets, en els quals no han pogut participar. I acords que 
són favorables a les multinacionals dels països rics.    

A pesar de tot, no s’ha pas d’oblidar que no sempre 
els surten les coses tal com volen. Recordem els grans 
fracassos de l’AMI (Acord Multilateral d’Inversions), 
fallit el 1998 per la pressió popular; de la Directiva 
Bolkestein, de 2006, que va ser aprovada però 
reduint força els seus objectius; i de la Constitució 
europea, de 2005, rebutjada per França i Holanda.  

Tota aquesta estructura, tan gran i tan malèfica, està 
destinada a ser tombada, de mica en mica, els propers 
anys (o decennis). De moment ja tenim uns ajunta-
ments que podem dir realment democràtics. A partir 
d’aquí... 

Antoni Ferret

MANTENIM CONTACTE 
www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves activi-
tats i envia informació d’utilitat al conjunt de la seva 
afiliació, mitjançant correu electrònic (e-mail). 

Per mantenir aquest vincle necessitem disposar del 
teu e-mail actualitzat i el número del teu mòbil (si 
disposes).

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

També trucant per telèfon al: 
934 812 769

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

MANTENGAMOS CONTACTO 
www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión de sus acti-
vidades y envia información de interés, al conjunto 
de su afiliación, por medio del correo electrónico 
(e-mail).

Para mantener este vinculo necesitamos disponer 
de tu e-mail actualizado, así como de tu número de 
teléfono movil (si dispones)

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

También podeis llamar por teléfono al:
934 812 769

De lunes a viernes de 10 a 14h, para facilitar vues-
tros datos de contacto.



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