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D
es de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, volem fer una crida als pen-
sionistes i jubilats, i a la societat en general, perquè, amb la unitat de tots i totes, 
ens mobilitzem i expliquem les alternatives que tenim, defensant que el Sistema 

públic de pensions és perfectament sostenible, encara que per a això cal reforçar la seva 
estructura d’ingressos.

Sens dubte, la font de finançament que millor pot garantir un bon sistema de pensions 
passa per la creació de més ocupació i que aquesta sigui de qualitat. Per a això hem 
d’insistir en la necessitat de millorar la productivitat dels factors de producció, transitant 
cap a un model de creixement basat en la innovació, encara que sense deixar d’impulsar, 
des dels pressupostos públics, activitats intensives en mà d’obra (atenció a persones 
grans i dependents, manteniment d’infraestructures, rehabilitació d’habitatges i edificis, 
etc.), que generin oportunitats d’ocupació per a tots els aturats, alhora que s’atenen 
necessitats de la societat.

El Govern ha renunciat a adoptar mesures que millorin els ingressos del Sistema públic 
de les pensions, però sí que està sobreutilizant el Fons de Reserva mitjançant la suspensió 
dels límits màxims de disposició que preveia la Llei, i donant lloc al seu consum de forma 
anticipada. De la mateixa manera, la reforma de pensions imposada unilateralment 
el 2013 busca reduir a mitjà i a llarg termini la despesa en pensions per la via de la 
reducció del poder adquisitiu d’aquestes, mitjançant el Factor de sostenibilitat i la 
nova fórmula de revaloració de pensions, amb pujades d’un 0,25 %, que ens porten 
al col·lectiu de pensionistes i jubilats a una pèrdua molt important de la nostra pensió, ja 
que l’IPC està augmentant per sobre de l’1,5 %, la llum s’està encarint més del 6 % , el gas 
un 7 %, i amb aquestes pujades la pobresa energètica seguirà augmentant, ja que milers 
de pensionistes amb pensions molt baixes no podran pagar aquests rebuts, quan a més 
a més estem mantenint els nostres fills i nets que estan en atur.

Per això, exigim al Govern que arribi als acords necessaris en la Comissió del Pacte de 
Toledo i amb els agents socials, perquè es posin en marxa les mesures necessàries per 
augmentar els ingressos de la Seguretat Social i garantir la sostenibilitat del Sistema 
públic de pensions, tal com s’ha anat fent des de 1995, amb resultats excel·lents.

En aquest marc, el nou Índex de Revaloració de Pensions (IRP) ha de ser substituït per 
una fórmula diferent de revaloració i que aquesta sigui pactada en el marc del Diàleg 
Social, que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les pensions durant tot el 
període de percepció.

Les polítiques socials, en massa ocasions, es dissenyen unilateralment, sense comptar 
amb els sindicats, legítims representants dels treballadors i dels pensionistes. Per a tenir 
més ingressos, la lluita contra el frau i l’economia submergida ha de ser una prioritat de 
tots els governs, no només per una qüestió d’ingressos, sinó per reforçar l’equitat i la legi-
timació social del conjunt del Sistema públic.

En aquest sentit, cal augmentar els recursos destinats a la lluita contra el frau (Inspecció 
de Treball, Agència Tributària, etc.), i millorar la seva organització i les seves possibilitats 
d’intervenció.

El simple fet d’establir mesures d’inspecció, que permetessin l’aflorament de tan sols 
una tercera part de l’economia submergida que es calcula al nostre país, suposaria aflo-
rar activitat productiva per un import del 6 % del PIB, que, en termes de recaptació a  la 
Seguretat Social, suposarien un increment d’ingressos per cotitzacions socials de diversos 
milers de milions d’euros anuals.

CCOO sempre hem estat compromesos amb el Sistema públic de pensions, i segui-
rem estant-hi en el futur, des del convenciment que el nostre sistema de pensions ha 
d’atendre adequadament els pensionistes actuals i ser sostenible en el llarg termini, per-
què també els treballadors més joves puguin beneficiar-se’n.

Per tot això, els pensionistes i jubilats de CCOO, fins que el Govern posi les mesures 
necessàries perquè es sanegi la Seguretat Social i recuperem l’IPC perdut, ens seguirem 
mobilitzant, ja que aquestes polítiques ens han abocat també al col·lectiu de gent gran a 
un empobriment generalitzat. 

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

LES POLÍTIQUES 
SOCIALS, EN 
MASSA OCASIONS, 
ES DISSENYEN 
UNILATERALMENT, 
SENSE COMPTAR 
AMB ELS SINDICATS, 
LEGÍTIMS 
REPRESENTANTS 
DELS 
TREBALLADORS I 
DELS PENSIONISTES



ASSESSORAMENT INFORMA...
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L
a Secretaria Confederal de 
Polítiques Públiques i Protecció 
Social de CCOO, mitjançant el 

seu titular Carlos Bravo Fernández, 
ens ha lliurat un document relacio-
nat amb la millora de la pensió de 
viduïtat. La millora consisteix en el 
fet d’incrementar el percentatge 
d’aplicació a la base reguladora fins 
a assolir el 60 per cent.

Aquesta millora era prevista en la 
Disposició Addicional citada, i ara 
es reflecteix en aquest document 
en forma de Projecte de Reial 
Decret.
Les persones beneficiàries de la 
millora hauran d’acreditar:
• ser majors de 65 anys.
• no percebre cap pensió ni espa-

nyola ni estrangera.
• manca d’ingressos procedents 

del treball, ja sigui autònom, ja 
sigui per compte d’altri.

• manca d’altres ingressos derivats 
del rendiment del capital, d’ac-
tivitats econòmiques o de béns 
patrimonials.

Acreditada l’existència d’aquests 
requisits, es tindrà dret al 60 per 
cent de la base reguladora de la 
pensió de viduïtat causada.

Si l’increment del percentatge se 
sol·licita amb posterioritat al reco-
neixement de la pensió, els efectes 
econòmics es limitaran des dels tres 
mesos anteriors a la data de la sol·li-

citud, sempre que restin acreditats 
els requisits en aquell moment.

Cal remarcar que aquesta millora 
no és un dret consolidable. Les perso-
nes beneficiàries hauran de comuni-
car, en el termini d’un mes, les variaci-
ons patrimonials que s’esdevinguin.

Per tant, si com a conseqüència 
de les variacions esdevingudes 
desapareix algun dels requisits, 
l’import de la pensió tornarà al 
valor inicial resultant d’aplicar el 52 
per cent a la base reguladora. Els 
efectes d’aquest retorn se situaran 
al primer dia del mes següent al de 
la variació dels requisits. Amb una 
excepció: si la manca dels requisits 
prové de l’apartat de rendiments 
de capital, activitats econòmiques o 
bé beneficis patrimonials, els efec-
tes de la suspensió es traslladaran 
al primer dia del mes de gener de 
l’any en què s’hagi produït la pèr-
dua del requisit. Aquesta retroactivi-
tat farà que l’ens gestor quantifiqui 
els imports considerats indeguda-
ment percebuts.

Pel que fa a persones beneficiàri-
es residents a l’estranger, hauran de 
presentar una declaració abans del 
primer de març de cada any relaci-
onada amb el manteniment o no 
dels requisits.

Així mateix, l’ens gestor de la 
Seguretat Social podrà requerir en 
qualsevol moment a les persones 
beneficiàries una declaració sobre 
els seus ingressos i beneficis, i 
també les declaracions tributàries 
presentades.

Una qüestió d’incompatibilitat. La 
persona beneficiària d’una pensió 

de viduïtat per un import equiva-
lent al 70 per cent de la base regu-
ladora que esdevingui també bene-
ficiària del 60 per cent de la mateixa 
base, no podrà acumular l’import 
d’ambdós percentatges, sinó que se 
li adjudicarà el més favorable.

“

”

LA MILLORA 
CONSISTEIX EN EL 
FET D’INCREMENTAR 
EL PERCENTATGE 
D’APLICACIÓ A LA BASE 
REGULADORA FINS A 
ASSOLIR EL 60 PER CENT.

Aplicació de la norma. Es produi-
rà de manera progressiva. En un 
primer tram, s’abonarà el 53 per 
cent de la base reguladora des de 
l’entrada en vigor del Reial Decret, 
i en un segon tram es pagarà el 60 
per cent a partir de l’1 de gener de 
l’any 2019.

En relació a les pensions recone-
gudes abans de la vigència del Reial 
Decret, l’ens gestor les revisarà d’ofi-
ci, sempre que tingui constància de 
l’existència dels requisits. Aquesta 
revisió, però, no serà extensible a les 
pensions reconegudes per conveni 
internacional, ni per als residents a 
l’estranger.

Bé, finalment, seguint la línia ava-
luadora marcada pel titular de la 
Secretaria Confederal, cal significar 

PENSIÓ DE VIDUÏTAT. IMPLEMENTACIÓ DE 
LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRENTENA DE 
LA LLEI 27/2011 DE PRIMER D’AGOST

Juli Rius
Assessor
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que les pensions de viduïtat afec-
tades per imports de mínims no 
es beneficiaran realment d’aquesta 
mesura, atès que, molt previsi-
blement, l’increment assolit pel 
percentatge restarà neutralitzat pel 
decrement de l’import de mínims. 
L’ingrés real de la persona beneficià-
ria seguirà sent el mateix.

Quan es tracti de pensions de 
viduïtat causades per pensionis-

tes, els imports de les pensions, 
en gran manera, seguiran situ-
ant-se per sota de les pensions 
mínimes, resultant intranscendent 
econòmicament l’increment del 
60 per cent.

En definitiva, tot i tractant-se d’una 
mesura rellevant, no beneficiarà les 
pensions més baixes. Altra cosa és 
que l’Estat estalviï cost de mínims 
per carregar-ho a les quotes...

Ressaltem que la forma d’aplica-
ció del Decret desprèn un tuf elec-
toralista.

En conclusió, CCOO segueix defen-
sant l’increment de les pensions 
mínimes fins a assolir un nivell de 
suficiència, segueix defensant també 
la garantia de les revaloracions per a 
mantenir el nivell adquisitiu i que s’ar-
bitrin  mesures de reforç d’ingressos 
del Sistema de la Seguretat Social. 

MANTINGUEM EL 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 en tens).

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 EL CONTACTO 
www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión de sus activi-
dades 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 de él)

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

También podéis 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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CONSELL GENT GRAN BARCELONA

MANIFEST SOBRE L’IRSC
La Comissió Permanent va plantejar 
la necessitat d’estructurar la nostra 
reiterada demanda d’actualització 
de l’IPREM con el IPC d’Espanya, 
l’actualizació de l’IRSC con l’IPC de 
Catalunya i garantir l’ús de l’IRSC en 
totes les prestacions municipals.

L’Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) es va 
crear l’any 2004, és l’indicador de 
referència econòmica que s’utilitza 
per accedir i ser beneficiari de les 
prestacions públiques. El valor de 
l’IPREM es fixa anualment en la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat. 
A Catalunya, es va crear l’any 2005, 
per acord entre el Govern, els sin-
dicats i la patronal, l’Indicador de 
Renda de Suficiència (IRSC),  per 
compensar el diferencial del cost de 
la vida entre Catalunya i Espanya. 
L’IRSC va entrar en funcionament 
amb la Llei 13/2006 de prestacions 
socials de caràcter econòmic.
Prestacions vinculades:
• Complement de la pensió no 

contributiva
• Ajuts a cònjuges supervivents 

(complements de viduïtat)
• Manteniment de les despeses 

de la llar (ajut que substitueix 
i modifica l’anterior, destinat 
a garantir l’ús de l’habitatge 
habitual després de la mort del 
cònjuge i familiar amb qui es 
compartien despeses)

• Manteniment de les necessitats 
bàsiques (complementa rendes, 
no pensions)

• Prestacions per a joves tutelats 
i extutelats i per l’acolliment 
d’infants.

L’IRSC també és l’indicador 
d’accés i quantia de les presta-
cions 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 per a formació de persones 
aturades, ajuts i beques municipals, 
per a l’aplicació del Sistema per a 
l’Autonomia i atenció a la depen-
dència, etc...

L’IPREM i l’IRSC es van congelar 
l’any 2010. La no-actualització 
d’aquests indicadors incideix direc-
tament sobre les persones amb 
rendes més baixes: d’una banda, 
les persones que tenen presta-
cions que impliquen copagament 
han de “pagar més” del que els 
correspondria si els indicadors esti-
guessin actualitzats. D’altra banda, 
les persones que necessiten pres-
tacions socials es troben que no 
hi poden accedir o han d’assumir 
un copagament o un copagament 
més elevat. Per tant, l’increment 
d’aquest indicador augmenta el 

nombre de persones amb dret a 
prestacions i ajuts.  

Malgrat que l’IRSC s’anomena 
renda de suficiència, l’IRSC de l’any 
2017 és de  569,12 euros men-
suals i 7.967,73 euros anuals1,   
per sota del llindar de pobresa de 
Catalunya de 2016, establert en 
10.054,4 euros anuals2.  

Per tot això, des del Consell 
Assessor de la Gent Gran, instem:
1. Exigir el compliment de l’apartat 

3 de la disposició addicional 32 
dels Pressupostos Generals de 
la Generalitat de Catalunya per 
a  l’any 2017, que preveu un 
increment de l’IRSC igual al que 
tingui l’IPREM. Els pressupostos 
de l’Estat espanyol recullen un 
increment de l’IPREM de l’1%.

2. Reclamar que, de manera gra-
dual, l’IRSC recuperi el valor 
perdut respecte de l’IPC des de 
la seva creació al 2006, tal i com 
ja es va reclamar en els VI i VII 
Congressos nacionals de la Gent 
Gran (2010-2014). Actualment 
acumula un diferencial de 
1.168,46 euros. 

3. Reclamar que l’IRSC i l’IPREM 
estiguin per sobre del llindar 
de pobresa de Catalunya i 
d’Espanya, respectivament.

4. 4Garantir que totes les presta-
cions municipals prenguin com 
a referència l’IRSC, en lloc de 
l’IPREM. 

1  Segons la Generalitat de Catalunya http://
sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_
fitxa.jsp?codi=13844 

2  Segons Idescat https://www.idescat.cat/
pub/?id=aec&n=415

LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL 
DE LA GENT GRAN DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, ACORDA PER UNANIMITAT

“

”

L’IRSC DE L’ANY 2017 ÉS 
DE 569,12 € MENSUALS I 
7.967,73 € ANUALS, PER 
SOTA DEL LLINDAR DE 
POBRESA DE CATALUNYA 
DE 2016, ESTABLERT EN 
10.054,4 € ANUALS. 



SINDICAT
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Senyora ministra:
Els sotasignats donem suport a la campanya dels pensionistes i jubilats de 
CCOO i UGT i volem expressar el nostre desacord amb la decisió del Govern 
de suprimir la fórmula de revaloració de pensions públiques que, fins l’any 
2013, s’aplicava al nostre país. Havent, en canvi, aprovat una nova fórmula 
que està suposant una pèrdua molt important de poder adquisitiu de les 
pensions. Per al 2018 ens augmenten un 0,25%, quan la previsió d’inflació del 
Govern és del 1’5%. Al gener ens pugen un 6% la llum, el gas, etc.

Per tot això, instem al fet que el Govern de la nació, en el marc del Pacte 
de Toledo, adopti les mesures necessàries perquè els pensionistes i jubilats 
recuperem una fórmula que garanteixi el manteniment del poder adquisi-
tiu de les nostres pensions, una mesura que per justícia ens correspon.

RECOLLIDA DE 

Recollida a Barcelona. Hospital del Mar.

Recollida a Barcelona. Portal de l’Àngel.

Recollida a Cornellà.

Recollida a Igualada.

Recollida a Tarragona.

Recollida a Lleida.

Carta a Fátima Báñez García  
Ministra de Empleo y Seguridad Social

SIGNATURES ARREU...
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L
a Federacio de Pensionistes 
i Jubilats/ades de CCOO de 
Catalunya ha acabat la fase 

inicial de la campanya de recolli-
da de signatures i accions contra 
l’insuficient increment del 0,25% 
de les pensions per a l’any 2018. 
I ho ha fet amb el lliurament 
de més de 15.000 signatures a 
l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS) a Barcelona i a les 
delegacions de Lleida (3.000), 
Tarragona (3.200) i Girona (1.200).

Se sumava, així, a les accions 
estatals per demanar, a la ministra 
d’Ocupacio i Seguretat Social, 
Fátima Báñez, un augment mes 
proporcionat de les pensions.

L’acte de lliurament de les 
signatures va anar acompanyat 
d’una concentracio amb cente-

nars de persones, en la qual va 
participar Javier Pacheco, secretari 
general de CCOO de Catalunya. 
Aquestes accions s’han fet con-
juntament amb la Plataforma 
Unitaria de la Gent Gran i la UGT.

CCOO LLIURA A LA SEGURETAT SOCIAL LES 
SIGNATURES RECOLLIDES CONTRA L’INSUFICIENT 
INCREMENT DE LES PENSIONS PER AL 2018

SINDICAT

Entrega signatures a Girona.

Tarragona.

Tarragona.
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SINDICAT

Javier Pacheco SG- CS-CONC.

SG Federació de PP i JJ Catalunya.

Entrega signatures a Barcelona.

Tarragona.

Senyora Directora Provincial 
de l’INSS Delegació Provincial 
de Barcelona

Els pensionistes i jubilats/des de 
CCOO - UGT i la Plataforma Unitària 
de la Gent Gran de Catalunya, 
PUGGC, durant aquests últims 
anys, hem anat denunciant que les 
mesures que es prenien per sortir 
de la crisi no eren les idònies, ja que 
afectaven de forma desequilibrada 
la societat, perjudicant majoritària-
ment la seva part més feble i de 
manera intensa la gent gran.

Es parla molt de l’envelliment 
actiu, però per a això les adminis-
tracions públiques tenen l’obligació 
de buscar els recursos necessaris, 
assegurant que les pensions siguin 
suficients per a 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, impossibili-
tant al sistema proporcionar pen-
sions 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 augmen-
taria de manera sostinguda els 
ingressos del sistema.

També caldria incrementar les 
cotitzacions, fins a homologar-les 
amb la UE en el pes que represen-
ten sobre la productivitat, destopar 
les bases màximes de cotització 
mantenint la contributivitat, fer 
que els autònoms cotitzin pels 
seus ingressos reals, finançar les 
despeses de gestió de la Seguretat 
Social a càrrec del pressupost esta-
tal, així com les polítiques actives 
d’ocupació, augmentar l’aportació 

dels impostos al pressupost de la 
Seguretat Social, i combatre el frau 
fiscal i l’economia submergida.

La revaloració periòdica de la 
quantia resulta un element bàsic 
a l’hora de garantir unes pensions 
adequades, i constitueix, per si 
mateix, un element principal per 
a la legitimació social del sistema. 
L’objectiu de la revaloració de les 
pensions és el manteniment del 
seu poder adquisitiu durant tot 
el temps en què es perceben, 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 
pensions 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 
fórmula 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, després d’anys de lluita 
per assolir aquest dret, i que ha estat 
vigent fins a la reforma unilateral 
imposada pel Govern el 2013.

Per tot això:
1. Exigim al Govern que canviï la 

seva posició en la Comissió del 
Pacte de Toledo i que, sobre la 
base del diàleg i l’acord social i 
polític ampli, es posin en marxa 
les mesures necessàries per 
a garantir 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 
manteniment del seu poder 
adquisitiu durant tot el període 
de percepció, i, mentre això no 
es produeix, el Govern ha de 
garantir un flux de recursos sos-
tingut i suficient en el sistema de 
la Seguretat Social.
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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 no han tingut una ocu-
pació 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 situa-
ció de necessitat perquè ni ells ni 
els seus entorns familiars tenen 
ingressos suficients.

4. 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 del 
PIB previ a la crisi, el repartiment 
d’aquesta riquesa és molt desigual.

5. Exigim al Govern espanyol mesures 
eficaces contra la pobresa ener-
gètica, 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 unitat 
familiar i el seu nivell de renda.

Davant aquestes necessitats:
Els jubilats/des i pensionistes d’UGT 

- CCOO i les organitzacions socials vin-
culades a la PUGGC entreguem aques-
tes signatures perquè es facin arribar 
a la senyora ministra Fátima Báñez. 
Refermem la nostra voluntat de recla-
mar una reorientació de les polítiques 
econòmiques i socials del Govern, ja 
que aquestes polítiques ens han abo-
cat, a la gent gran, a un augment de la 
desprotecció social i a un augment de 
les situacions d’empobriment genera-
litzat.

Manuel Gómez Ramirez, Secretari general de 
la UJP-UGT de Catalunya. 

Miquel Lluch Rodriguez, Secretari general de 
la Federació de PPi JJ de CCOO de Catalunya.

Josep Guinot Mauchant, Coordinador de la 
Plataforma de la Gent Gran de Catalunya. 

L
aia Ortiz, portaveu del 
Grup Municipal de 
Barcelona en Comú, 

Jaume Ciurana, portaveu del 
Grup Municipal del Partit 
Demòcrata, Francisco Sierra, 
portaveu del Grup Municipal de 
Ciutadans, Jordi Coronas, porta-
veu del Grup Municipal d’ERC, 
Carmen Andrés, portaveu del 
Grup Municipal del PSC, Àngels 
Esteller, portaveu del Grup 
Municipal del PP, Maria Rovira, 
portaveu del Grup Municipal de 
la CUP, i Gerard Ardanuy, regi-
dor no adscrit, actuant en el seu 
nom i representació d’acord, 
manifesten:

Els pensionistes i jubilats de 
CCOO-UGT i la PUGGC han ini-
ciat una campanya per dema-
nar la reorientació de les políti-
ques econòmiques i socials del 
Govern, motivada en el fet que 
aquestes polítiques han abocat 
a la gent gran a un augment 
de la desprotecció social i a 

un augment de les situacions 
d’empobriment generalitzat.

Tal i com expressen aquest 
col•lectiu, avui es parla molt de 
I’enveIIiment actiu, però per a 
això les administracions públi-
ques tenen I’obIigaciò de buscar 
els recursos necessaris, asse-
gurant que les pensions siguin 
suficients per a viure dignament. 
Per a això, s’ha de promoure una 
millora de les quanties de les 
pensions, tant les  contributives 
com les  no contributives.

Lluny d’això, el Govern central 
s’ha centrant a garantir la seva 
viabilitat financera, a costa de 
danyar la seva capacitat econò-
mica, 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 

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA
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les empreses), cosa que augmen-
taria de manera sostinguda els 
ingressos del sistema.

També caldria incrementar les 
cotitzacions, fins a homologar-les 
amb la UE en el pes que represen-
ten sobre la productivitat, destopar 
les bases màximes de cotització 
mantenint la contributivitat, fer 
que els autònoms cotitzin pels 
seus ingressos reals, finançar les 
despeses de gestió de la Seguretat 
Social, així com que les polítiques 
actives d’ocupació siguin finançades 

completament pels Pressupostos 
Generals de l’Estat, augmentar 
l’aportació dels impostos al pres-
supost de la Seguretat Social, i  
combatre el frau fiscal i I’economia 
submergida.

La revaloració periòdica de la 
quantia resulta un element bàsic 
a I’hora de garantir unes pensions 
adequades, 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 adqui-
sitiu durant tot el temps en què es 
perceben les pensions, de manera 
que amb això es garanteixi en el 
temps la relació que  s’ha  de man-
tenir  entre  salari  i  pensió.

Tot i que la revaloració de les 
pensions és recollida en I’articIe 50 
de la Constitució com un principi 
rector de la política econòmica del 
nostre país, la veritat és que I’única 
fórmula de revaloració automàtica 
que garanteix per IIei el mante-
niment del poder adquisitiu de 
les pensions va ser la nascuda de 
l’Acord de Pensions de 1996, Iligada 
llavors a la inflació, després d’anys 
de lluita per assolis aquest dret, que 
ha estat vigent fins a la reforma 
unilateral imposada pel Govern el 
2013.

Per aquests motius, i d’acord amb 
el que estableix l’article 55.1 del 
Reglament Orgànic Municipal, for-
mulem la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
EI Ple de I’Ajuntament de Barcelona 
manifesta el seu suport a la cam-
panya impulsada per pensionistes 

i jubilats de CCOO-UGT i la PUGGC, 
i a les seves reivindicacions en el 
sentit de:
1. Exigir al Govern de I’Estat que 

variï la seva posició en la Comissió 
del Pacte de Toledo i que, sobre 
la base del diàleg i I’acord social 
i polític amplis, es posin en 
marxa les mesures necessàries 
per a garantir la sostenibilitat del 
Sistema Públic de Pensions, tal i 
com s’ha anat fent  des  de  1995  
amb  excel•Ients  resultats.

2. Cal que es recuperi I’Índex de reva-
loració de les pensions, i que sigui 
pactat en el marc del Diàleg Social, 
que garanteixi el manteniment del 
seu poder adquisitiu durant tot el 
període de percepció, i, mentre 
això no es produeix, el Govern ha 
de garantir un flux de recursos sos-
tingut i suficient en el sistema de 
la Seguretat Social.

3. Exigir una Renda Mínima estatal, 
per millorar una Ilacuna molt con-
creta i molt àmplia que avui té el 
sistema de protecció social, ja que 
no està dissenyat per a protegir 
els que mai han tingut una ocu-
pació i la busquen (joves sobretot, 
però també dones) i els aturats de 
llarga durada (avui ja d’un perfil 
socio-demogràfic 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. La lluita contra la desigualtat i 
la pobresa ha de ser la prioritat 
que guiï les decisions econòmi-
ques 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.

5. Exigir 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 subminis-
trament bàsic de totes les Ilars i 
impedeixi els talls de subminis-
trament, tenint en compte els 
membres de la unitat familiar i el 
nivell de renda. 

Imatge superior:  
Plenari Ajuntament  

de Barcelona.

Imatge inferior: 
Representació de CCOO  

al Plenari de l’Ajuntament 
de Barcelona.
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E
n aquesta XVIII edició les 
obres premiades van ser les 
següents:

 L’accèssit a la millor poesia pre-
sentada per una persona afiliada a 
CCOO: “Tres momentos, tres poe-
mas”. Autor: Juan Antonio García 
Domínguez
Segon  premi: “Sonata de pueblo”. 
Autora: Rosario Moñino Martínez
Primer  premi: “A l’ombra del temps”. 
Autora: Imma Fuster i Tubella

En aquesta XVIIIena edició, hem 
retut homenatge al poeta Miguel 
Hernández, en el 75è aniversari de 
la seva mort, i també a Violeta Parra 
i a Gloria Fuertes,  en el centenari 
dels naixements. Violeta Parra, una 
de les més importants folkloristes 
d’Amèrica del Sud, especialment 
del seu país, Xile. Gran recopiladora 
i divulgadora de la música popular, 
incloent-hi la música tradicional 
dels maputxes, poble indígena 

de Xile. Gloria Fuertes, poetessa 
de la postguerra espanyola. Una 
poesia, la seva, en què, en temps 
molt difícils, va defensar la igualtat 
entre homes i dones, el pacifisme, 
el medi ambient i, fins i tot, l’amor 
homosexual.

Els moments més emotius 
de l’acte, a banda de l’entrega 
dels premis a les  guanyadores 
i guanyador, es van produir en 
l’actuació de Jaume Calatayud i 
Vicenç Monera, en la  composició 
poètico-musical “Dejadme la espe-
ranza”, un recorregut per la vida i 
els poemes de Miguel Hernández 
(el poeta del poble, com a ell li 
agradava anomenar-se), que va ser 
condemnat a mort el 1939, quan 
va finalitzar la Guerra Civil, pel seu 
compromís amb la República. Li 
van commutar la pena per 30 anys 
de presó. Condemna que no va 
poder complir ja que va morir de 

tuberculosi el 28 de març de 1942, 
a la presó d’Alacant. Un poeta que 
brilla amb llum pròpia, al costat 
d’altres figures de la poesia que en 
anys anterior han estat homenat-
jats en actes com aquest, com ara 
Martí i Pol, Celaya, Montserrat Roig, 
M. Mercè  Marçal, Ovidi Montlló... 
La composició “Dejadme la espe-
ranza” va ser un homenatge dignís-
sim, emotiu, encertat i rigorós. 

Per un moment, va fer la impressió 
que en la sala s’hauria de complir 
allò que deia el també gran poeta 
Neruda, “Recordar a Miguel Hernández, 
que desapareció en la oscuridad, y 
recordarlo a plena luz, es un deber 
de España y un deber de amor…!”  
Miguel, et recordarem sempre!

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

Estrella Pineda

XVIII PREMIS DE POESIA DE TARDOR  
MEMORIAL “JOSÉ LÓPEZ”
El passat 30 de novembre es van lliurar els Premis de Poesia de Tardor corresponents a la 
XVIII edició del Memorial “José López”.

Estrella Pineda, Secretaria de Cultura. Ade Boyle, Consellera del districte de Ciutat 
Vella. Aj. BCN.

Juan Antonio García Dominguez
Premi accèssit afiliat a CCOO.
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Primer premi de poesia
Titol: A L’OMBRA DEL TEMPS
Autora: Imma Fuster i Tubella

CULTURA

No perdem ni una engruna del nostre temps.
Potser n’hi ha hagut de més bells, però aquest és el nostre.

Vagarejo amb el pensament
Vorejant el camí
Del costat  del riu.

Val la pena que naveguem
-ni que sigui una estona-
Per espais encalmats.

Val la pena trobar-nos i retrobar-nos.
I sentir, i viure… I ser!

Espai i temps, és tot el que em pertany
L’impalpable aliment
Que em nodreix cada dia,
Cada hora, cada moment.

El meu espai entre les multituds.
 
 El meu temps preuat i silent…

Sincerament, ja no em sorprèn cap gest,
Ni cap paraula, ni cap espectacle.

A l’aixopluc dels meus silencis
Esguardo, esbrino, identifico, 
I me’n ric, a bastament, de tot allò
Que intenta sorprendre’m…

I que en el fons.
 Em plauria que em sorprengués.

Dins d’un tren amb rumb incert,
A cops, em deixo endur, sens ni adonar-me’n,
Pel gemegar insolent dels rails,
Tan insolent con el crit dels instants
Que avancen àvidament.

Una veu, però, petita i radiant,
Emergeix i em diu a cau d’orella:

 Aquesta és la parada.
  Aquí tens la vida.
   Aprofita-la!

He deixat el nus de la memòria.
He rememorat, molts cops, els rostres,
Els sons i els paisatges del passat.

He arrabassat, a l’atzar,
Totes les postures i les impostures.

En la meva íntima paradoxa,
El repòs i l’entusiasme
 M’acaricien l’ànima.

Malgrat el pas dels anys,
Hi ha jorns que em mostren el goig
Des d’un present de llum.

I m’abracen curioses sensacions.
I em plauen les confidències.
I esbosso somriures.
I reneixo com l’au Fènix.

Malgrat el pas dels anys,
 Visc jorns d’immensa llum.

La joventut ja no em pertany.
I no em sap greu, no.
L’he espremuda al màxim!
Ara, la sensació de cos i identitat
Se’m reafirma amb fermesa.
L’eterna joventut…
Ai, las! Quina fal·làcia!
Admetre que el temps s’esmuny i ser feliç.
 Aquesta és la qüestió!

Miro el món de fit a fit.
M’amanyaga el present.
El passat i el futur
No m’abassaguen.
Grandors i petiteses,
Imaginació i realitat,
Captinença i follia.
Tot té la dimensió que li pertoca.
 I, alhora, tot s’enllaça subtilment.

Des del meu present amable
Ressegueixo records amb dits d’amor, 
Repasso lentament fotografies
Que reflecteixen plena fortalesa,
Un cos i un pensament solemnes,
Una proclama de molts reptes sense por
I un anhel constant de viure
Petits miracles.

Ara, amb l’ànima xopa de vivències,
Vull cercar la meva rebel·lia i el meu deliri
-que jauen endormiscats-
Car sé del cert que tinc, encara,
 Molts cels per descobrir! 
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Segon premi de poesia
Titol: SONATA DE PUEBLO
Autora: Rosario Moniño Martínez

Afirmo que esta tierra
de endurecidas lomas, este árbol
de redondas ternuras, estas aguas
clarísimas, este valle, estos pájaros
son mi vida.

Afirmo que mis ojos
pudrirían las sobras, ya cerrados,
sin esta luz vital, y habrían muerto,
sin este sol, los nidos de mis manos.

Os juro que hay palomas en mi sangre
y me habita el almendro y el manzano.

Blandas lluvias repican en mis pulsos,
me gorjean panales y sembrados,
me laten las estrellas y los montes,
las retamas y savias de los campos.

Proclamo que me nutren y confortan
las ubres de estos vientos hortelanos,
henchidas de resinas y de mieles,
rebosantes de mostos y naranjos.
Que se desborda un río por mis ojos
y me inunda de juncos y de barbos,
de sauces de cristal, y de baladres
de amarillos silencios verde-amargos.

Son míos los bordados de la tarde
y las hierbas se alfombran a mi paso.

Pajarillo que vienes del romero
a beber en la copa del remanso,
pajarillo que buscas en fronda
las ternuras del brote y de los tallos,
¿alguna vez has visto los espejos
que dibuja la hiedra en un cercado?

Hoy canto por vosotros, agua, tierra.
Aliento por vosotros, aire, árbol.
Suspiro por vosotros, luz, paloma.
Existo por vosotros, trigo, pájaro.

¡Que me lacren la voz y la palabra,
y la lengua me sellen y los labios,
si me arrancan del sol y de los huertos
y mis ojos se vuelven a mirarlos!
¡Aquí quiero vivir, huésped del río,
huésped de los cañares y los álamos!

¡Que me besen las sendas y los sauces
y me acaricie el día en su regazo!

Dejadme aquí, con el maíz airoso,
y que el viento me cure con un bálsamo
de uvas y colmenas! Que me curen
los vencejos gozosos del espacio!

Hoy canto por vosotros, labradores,
carne del olvido, huesos humillados,
que camináis luceros del silencio,
tatuados de arrugas y de callos.

Me quedo con vosotros porque os basta
el sendero del alba y el cigarro,
un pedazo de pan y la botella
de vino peleón ensangrentado.

Me quedo con la tierra, con mi tierra
mal vestida de junzas y de espartos.

Que al cabo, tierra soy, agua de sueños
que desborda mi cántaro de barro. 

Jaume Calatayud i Vicente Monera.
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Accèssit a la millor poesia presentada per una persona afiliada a CCOO
Titol: Tres momentos, tres poemas
Autor: Juan Antonio García Domínguez

ATARDECERES INDECISOS

En la orilla del atardecer,
a esa hora en que la melodía se apodera
de tu soledad, te encuentras a veces
con el presentimiento que la vulnerabilidad
de la noche trae consigo. Entonces
cuando echas de menos aquellas otras tardes
en que la juventud era aún tu patrimonio
y las dilapidabas entre recurrentes, efímeras,
perdurables compañías.

Mas qué importa ahora si el recuerdo
se pierde por las rendijas de las sombras
que se van instalando más allá de la ventana,
por los rincones huérfanos de la casa, entre
el intrincado laberinto de los pensamientos.
Que importa si adentrarse por los recovecos
de la memoria, desempolvar el envoltorio
de la nostalgia es un inútil recurso que tan poco
aligera el peso de tus hombros escépticos.

Cercano ya un nuevo año, acaso una luz renovada
se desparrame generosa e inunde también
esos crepúsculos sombríos que en ocasiones
rodean las sienes, se albergan en el pecho, hacen
pedazos las esperanzas.

¿Será verdad que algunas veces se cumplen
los sueños?

RECODOS DE LA VIDA

… la inequívoca hazaña
de estar viviendo todavía…

Caballero Bonald

En la desvaída, errática desazón
de la memoria, se fraguan a veces inesperados
reencuentros con tiempos y lugares
en los que merodeaba la insumisa, inconsciente
certeza que suele prodigarse en los aledaños
de la juventud. Esos recuerdos –recodos
de la ya dilatada senda recorrida– aparecen
de improviso y se diluyen asimismo calladamente
sin apenas nostalgias ni añoranzas estériles.

A esta ya tardía edad en que imperan
las renuncias, se hace imprescindible asirse
a un presente que aún nos reclama, a la cotidianeidad
que se debe afrontar un día y otro día, al necesario,
imperativo, encuentro con esa áspera, injusta,
realidad que nos tratan de ocultar pero que aflora
ante uno como un grito que no se puede acallar.

Acaso permanecen ciertas cicatrices
–nada heroicas erosiones de difuso recuerdo–
pero el tiempo urge, preciso es mantener encendido
ese mínimo rescoldo, esa sombra de esperanza
en quienes inexorablemente nos han de sobrevivir,
han de continuar alzando erguida la llama que busca
un mundo más solidario, o, sencillamente,
menos desabrido, más habitable.

BRIGADAS INTERNACIONALES

Aquí estoy para vivir
Mientras el alma me suene,

Y aquí estoy para morir…
Miguel Hernández

Un año más recordamos
vuestra generosidad, esa generosidad
que sólo a unos ideales se entrega. Os recibió
una tierra desconocida para muchos de vosotros,
encontrasteis un pueblo que, sabíais, se enfrentaba
a esa herrumbre codiciosa que siempre quiso
paralizar el inexorable, arduo avance de la Historia.
Vuestro compromiso no resultó baldío. Dejasteis
la huella de la solidaridad entre los pueblos, entre
las gentes que sufren, todavía hoy, la injusticia
de los insaciables. Algunos fecundasteis
con vuestra sangre, con vuestro más alto sacrificio,
esa tierra arrasada por la barbarie y la traición.
¿Qué invocación golpeó vuestros desprendidos
corazones? ¿Qué impulso fraternal os convocó
a la anónima heroicidad, a abandonar lazos, paisajes
entrañables, a adentraros por el sendero incierto
de esa utopía siempre, de los sueños 
realizables?
Ejemplo de abnegación fuisteis y ejemplo sois aún.
Gracias a vosotros, a muchas gentes como vosotros,
el mundo sigue buscando su lugar para la justicia,
un ancho espacio para la esperanza. 

CULTURA



Inauguració de l’exposició: Que no s’apagui la 
llum d’Elna

La Maternitat, no només va ser un lloc gestionat per 
dones i dirigit per Elisabeth Eidenbenz, també era 
un lloc on la solidaritat de les dones va fer possible 
que 600 nadons poguéssim viure.
Dijous 22 de març, a les 18 h. al vestíbul de CCOO

Diàleg a l’espai assemblea 

Des de les persones que van veure com arribaven 
més de 500.000 desplaçats, sense esperança, i del 
que significa Elna en la nostra memòria col·lectiva.
Dijous 22 de març, a les 18 h. al Espai Assemblea, Via Laietana 16

Itinerari: Barcelona: Llegats de l’esclavitud i 
l’abolicionisme 

Contràriament al que es pensa, l’esclavatge transat-
làntic no va començar des d’Àfrica fins a les Antilles, 
sinó des d’aquestes a Europa, i concretament a 
Barcelona, des del 1492. Aquest recorregut és una 

invitació a remirar i conèixer alguns dels espais de 
Barcelona relacionats amb l’esclavisme derivat del 
tràfic transatlàntic i la seva abolició.
Dijous 12 d’abril, a les 16.30 h. Punt de trobada: Via Laietana 16

Ruta de cultura científica: el Parc Cretàcic de 
la Conca Dellà, situat a Isona - Pallars Jussà

Visita guiada al jaciment d’Orcau, el coll d’un dino-
saure sauròpode, de més de cinc metres de longi-
tud,  i que és una de les peces més grans trobades a 
Europa. Segons els paleontòlegs,  podria pertànyer a 
una nova espècie de titanosauri.
Dissabte 16 de juny. S’ampliarà la informació més endavant

PROGRAMA D’ACTIVITATS CULTURALS 
DE LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES
PRIMER SEMESTRE DE 2018

CULTURA
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BARCELONA

Monument a  
Joan Güell.

Exposició Parc Cretàcic de la 
Conca Dellà, arrel dels 100 
anys de les excavacions del 
jaciment d’Orcau.

MES INFORMACIÓ:
Federació de Pensionistes
93 481 27 69 - fjubil.cultura@ccoo.cat
Persona de referència: Estrella Pineda



Xerrada de Cohabitatge 
Sènior: una alternativa a 
les residències. Una altra 
manera de viure la vellesa

Per viure el darrer tram de la 
nostra vida amb plenitud, amb 
independència, en bona com-
panyia, en bon veïnatge. A càrrec de: Josep M. Ricart, 
coordinador de l’àrea de Cohabitatge Sènior de la 
Cooperativa Sostre Cívic.
Dimecres 21 de març, a les 18 h. Fundació Clerch i Nicolau, C. Nou, 53 
Figueres

Ruta de cultura històrica: 
Les colònies tèxtils del Baix 
Llobregat amb veu de dona

Visita guiada per Assumpta 
Montellà, autora del Silenci  
dels telers.

Xerrada: Dona i salut

En el Dia internacional de la salut de les dones.
Dilluns 28 de maig, a les 18 h. Lloc pendent de concretar

Xerrada de Cohabitatge Sènior: una alterna-
tiva a les residències. Una altra manera de 
viure la vellesa

Per viure el  darrer tram de la nostra vida amb pleni-
tud, amb independència, en  bona companyia, i en 
bon veïnatge.
A càrrec de: Josep M. Ricart, coordinador de l’àrea de 
Cohabitatge Sènior de la Cooperativa Sostre Cívic.
Juny (data pendent de concretar). Sala d’actes de CCOO Girona, C. 
Miquel Bai, 1

Activitats en el marc del Dia de les dones treba-
lladores: Taula rodona amb dones treballadores 
dels anys 1970-2018

Taller per abordar l’assetjament sexual.
Divendres 2 de març

Activitat per a treballar el cos: Sessions de 
ball per a reduir l’estrès 

Aquesta activitat es realitzarà cada dijous al nostre 
local. És una activitat oberta.
Cada dijous

Taller de literatura des de la perspectiva de 
gènere: Les dones del Quixot.

Responen les dones del Quixot als rols que els va 
tocar viure? Les dones del Quixot  treballaven al 
camp, a les tavernes, eren nobles i plebees... casades, 

vídues o solteres, monges i prostitutes...
Dijous 15 de març, a les 17.30 h.

Ruta cultura del memorial democràtic: a les 
Terres de l’Ebre (Gandesa)

En celebració de la República i les batalles que allí 
tingueren lloc.

Dissabte 21 d’abril, a les 16.30 h. S’ampliarà la informació més enda-
vant
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GIRONA

BLLAPAG

CULTURA

Escenario de la 
batalla del Ebro  
en Gandesa.

MES INFORMACIÓ:
Comissions de les comarques gironines
972 21 73 03
Persona de referència: Montserrat Pluvinet

MES INFORMACIÓ:
Comissions del Baix Llobregat - Alt 
Penedès - Anoia - Garraf
93 377 92 92
Persona de referència: Carmen Romero



OPINIÓ

18 Pensionistes

EL CREIXEMENT ECONÒMIC

El creixement econòmic és la gran finalitat (confes-
sada) del capitalisme. (Perquè la no confessada és 
guanyar, guanyar, guanyar, com sigui.)

Avui tenim, en els països desenvolupats, índexs 
de creixement baixos. Cal dir, contràriament a lo 
que es creu, que normalment sempre ha estat així. 
Des de la Revolució Industrial (finals del segle XVIII 
- primera meitat del XIX), el creixement real (o sigui 
descomptant-ne la inflació) ha oscil·lat al voltant 
d’un 1 % anual.

Hi ha hagut dues grans excepcions: 1) Els anys 
60 a l’Europa occidental. 2) Alguns països asiàtics 
(Japó, Corea, Xina...). Aleshores hi ha hagut índexs de 
creixement real (no nominal) del 3 i del 4 % i més 
i molt més. Però han estat excepcions. Els anys 60, 
Europa estava destruïda per la guerra, i la necessitat 
de reconstrucció va ser un estímul molt important. 
Els països asiàtics tenien un nivell molt baix. 

Avui no és esperable que a cap país desenvolu-
pat hi hagi índexs de creixement més alts. En paï-
sos en desenvolupament és diferent.

De fet, un creixement de l’1 %, si es manté 
durant un llarg període, resulta ser un creixement 
fort. (30 anys d’un 1 % anual equivalen a un creixe-
ment del 35 %.)

Però avui, un creixement més alt, no solament no 
és esperable, sinó que, a més, no és desitjable, per 
motius ecològics. Per excés de consum d’energia, i 
de primeres matèries, escasses en un planeta finit. 

Avui pot ser bo el creixement en el sector dels 
serveis, i en l’agricultura, però no en la indústria, 
per causa del consum excessiu d’energia i de 
primeres matèries. En aquest sector, és necessari 
un cert decreixement, o una situació equilibrada. 
(Encara que avui, a Catalunya, havent-hi hagut, en 
els anys de crisi, una forta davallada industrial, sí 
que ens caldria una certa recuperació.) 

Antoni Ferret

LA RENDA BÀSICA

La renda bàsica és una quantitat econòmica (un 
«sou bàsic») que haurien de percebre totes les 
persones des del naixement fins a la jubilació. 
Independentment que treballessin o no treballessin. 

L’Estatut d’Autonomia ho garanteix com un dret 
(art 24, punt 3) per a «les persones o famílies que 
estiguin en situació de pobresa».

Però hauria de «començar» en aquest sentit i, amb 
el temps, hauria d’estendre’s a tota la població.

Aquesta renda hauria d’estar calculada per cobrir 
les necessitats bàsiques d’una persona en: menjar, 
vestir elemental i lloguer (o part alíquota del llo-
guer en el marc de la família). 

El sou del treball (que seria un sobresou) seria 
per a: comprar coses no necessàries, vestir amb 
més elegància, menjar en pla «bé», sortir de diver-
sió, viatjar, tenir una casa de propietat, estalviar, 
cotitzar per a una millor jubilació...

Però el fet elemental de poder menjar, vestir-se 
i tenir un sostre no hauria de dependre del fet de 
treballar, hauria de ser una cosa coberta per l’Estat 
del benestar. El fet que sense treballar no es pugui 
menjar o viure en una casa hauria de ser «de la 
prehistòria», però no d’una societat civilitzada.

Això permetria, per exemple, deixar de treballar (i 
viure «justet») durant un any o dos o tres o quatre, 
en alguna situació que ho fes necessari, com ara 
estudiar una carrera (encara que fos una persona 
gran), haver de tenir un fill/a i dedicar-s’hi, haver de 
cuidar un avi o una persona malalta, aprendre o 
practicar una art, preparar-se per fer una nova feina... 

Tot això implicaria, naturalment, una reforma fis-
cal a fons.

Alguns tenen por que aquest recurs fomentaria 
la vagància... Però si hi hagués persones que prefe-
rissin viure molt just i no treballar, tota o gran part 
de la seva vida, seria la seva llibertat... 

Antoni Ferret

LLEVO UNOS DÍAS QUE PAQUÉ...

Sacando datos de unos correos electrónicos que me 
han envido unos buenos amigos sobre la corrupción, 
y también mosqueándome porque hay que ver lo que 
cuesta comprender en qué situación política estamos. 
A groso modo, según estos datos, 5.734 individuos e 
individuas de España y Catalunya están implicados/

as en casos de malversación y hurto, de los cuales 
1.281 imputados y 256 condenados ya; donde han 
chupopteado 24 formaciones políticas en las que se 
incluye a sindicatos, Casa Real, Ministerio de Sanidad 
y Consumo y el CGPJ (Consejo General del Poder 
Judicial). Abarcando a 264 causas repartidas por todas 
las comunidades autonómicas y nacionalidades del 
Estado español; correspondiendo, de éstas, 132 al PP, 
60 al PSOE, 11 a Coalición Canaria, 8 a Unión Murciana, 
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7 al PNV, 6 a Ciudadanos, 4 a CiU y 4 a ERC; más 3 al 
PSC. Y sigue el listado con varios de menor cuantía 
entre los que hay algunos ya extinguidos.

Esto se ensombrece aún más cuando vemos como 
el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) impi-
de que una comisión municipal investigue la gestión 
de Gallardón y Ana Botella; por un lado, y por el otro, 
que un juez llame a declarar al director del semanario 
de humor “elJueves” por haber publicado: “La continua 
presencia de antidisturbios acaba con las reservas de 
la cocaína en Catalunya”, cuando, por otra parte, apa-
rece una retahíla de casos judicializados imputados, 
por tráfico de droga, a policías y guardias civiles, impo-
sibles de ocultar. Y esto en un país donde ministros 
y fiscales son reprobados por las Cortes Generales, 
ex jefes de Gobierno entrando y saliendo por las 
puertas giratorias de las cloacas del Estado, y otros, 
como el presidente Rajoy, apuntado en los papeles de 
Bárcenas. Y si tienes en tus manos las dos publicacio-
nes más recientes de los jueces represaliados Baltasar 
Garzón y Elpidio Silva, donde ponen patas arriba la 
connivencia dolosa del poder político y el poder judi-
cial, la impotencia te puede llevar a un ataque de ansi-
edad que, si no luchas, te haga llorar a moco tendido 
y lágrima viva. 

El otro asunto es con el que me encontré ayer día 6. 
Asistí a la asamblea convocada por CC OO con el orden 
del día: “Situación política, social y laboral en Catalunya”. 
El llamamiento era  para delegados y delegadas de CC 
OO a la que acudimos un buen número de jubilados 
y jubiladas. El salón de actos de Vía Laietana estaba tan 
abarrotado que mucha gente llenaba los bordes pues-
tos de pie en toda la sala. El discurso de Pacheco (actual 
secretario general de la CONC) duró lo menos una hora, 
desgranando toda una experiencia histórica de lucha 
sobre la negociación colectiva, concentraciones, reco-
gida de firmas para  ILPs (Iniciativa Legislativa Popular) 
y el recordatorio de unas cuantas huelgas generales en 
tiempos pasados.

En el turno de intervenciones, la primera, colocó la 
necesidad de que CC OO se pronunciara por la huelga 
general, como ya habían convocado otros desde la 
Intersindical –CSC (Confederación Sindical Catalana), 
arrancando un recio aplauso generalizado, y así 
otros intervinientes; hasta se abucheó a un conocido 
adepto a la retórica de la burocracia sindical. Después 
de esto la asamblea, en parte, fue decayendo en su 
ímpetu  huelguístico; esto le valió a Pacheco para 
declarar con claridad que CC OO no iría a la huelga 
general, pese a que un histórico del talante de Agustí 
Prat planteó las razones laborales y políticas: agresio-
nes brutales a la clase obrera desde el punto de vista 

social y político, con la intervención económica y la 
ocupación  policial y militar de Catalunya. El encarce-
lamiento de políticos elegidos por voluntad popular, 
y el Govern de la Generalitat, más los apaleamientos 
policiales a ciudadanos de este país por ejercer el 
derecho a votar. ¡Interesante discusión! –pensé yo-.

Yo no concibo que los sindicatos mayoritarios, con 
la que está cayendo, no reaccionen convocando una 
huelga general, a no ser que se sientan en deuda 
por los fondos que perciben de los Presupuestos del 
Estado para no incordiar a la vaca sagrada de la patro-
nal. Quizás sea eso.

Desde mi punto de vista, lo he dicho en otros foros 
y en mis escritos, otras veces, la situación en Catalunya 
y España está en el momento de aproximación a la 
bancarrota, largamente larvada por las agudas contra-
dicciones de la oligarquía bancaria y sus vasos comu-
nicantes, en su fase superior de carácter imperialista. 
La lucha de clases entre las dos facciones de la socie-
dad, poder político burgués dominante y  pauperis-
mo social proletario, pide a la parte trabajadora una 
huelga general de clase que sea capaz de pasar de lo 
laboral a lo político. Esa confrontación hoy no debería 
esperar a más tarde, la tardanza en las decisiones tras-
cendentales pierden operatividad y  las oportunidades 
de los cambios.

En el encabezamiento de este escrito intento 
detallar la podredumbre que al movimiento obrero 
y popular nos está arruinando, consumiendo. El pro-
blema hoy de Catalunya es un cúmulo de despropó-
sitos contra los intereses de la población laboriosa, 
perpetrados por usurpadores de la soberanía de los 
pueblos, en general,  del Estado español. Los llama-
dos independentistas son una parte de Catalunya a 
los que, desde el 1 de Octubre, yo pienso que se les 
debería llamar ciudadanos republicanos de Catalunya 
y no en forma criminalizada como peyorativamente 
los nombran los centralistas  y los que se sienten 
extrañamente foráneos. El republicanismo engrosa a 
un movimiento más vasto.

El régimen del 78 está en crisis, está tocado de muer-
te y la obligación ética y moral de los sindicatos clasis-
tas, así como de los partidos políticos de la izquierda 
que así se reclamen, deberían asumir la misión de ace-
lerar su desenlace para que el régimen de la monarquía 
se pierda con toda la basura adherida a ésta.

Por higiene orgánica y por dignidad, República ya 
para Catalunya y para España en forma de carácter 
confederal. República que si se hace bien, y si es lista, 
será socialista. 

Miguel Guerrero Sánchez
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B
envolguts companys i com-
panyes: Adjunt a aquesta 
nota informativa, us remetem 

les últimes actualitzacions normati-
ves produïdes en matèria de segu-
retat social i pensions, en ocasió del 
començament de l’any 2018.

Davant l’absència, fins al 
moment, de Pressupostos Generals 
de l’Estat, les novetats es limiten 
a les bases mínimes de cotització, 
la revaloració de les pensions i les 
quanties de les pensions mínimes 
per al nou exercici.

L’Acord de Diàleg Social per 
a l’increment del Salari Mínim 
Interprofessional té, entre les seves 
conseqüències automàtiques, la 
translació d’aquest increment (un 
4% el 2018) a la base mínima de 
cotització del Règim General, que se 
situa així en 858,62 euros/mes per 
als treballadors/es enquadrats en els 
grups de cotització 4 a 11 del Règim 
General, i desplega similars efectes 
a les bases mínimes establertes per 
als grups 1 a 3 d’aquest règim, i 
algunes altres situacions establertes 
en el Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA) –cas, per exemple, 
dels autònoms societaris o autò-
noms amb 10 o més empleats al 
seu càrrec–, d’acord amb el quadre 
següent:

Per la seva banda, tant la base 
mínima genèrica del RETA com la 
base màxima de cotització del siste-
ma de Seguretat Social necessiten 
habilitació legal (Llei de pressupos-
tos o una altra norma amb rang de 
llei) per a la seva actualització, de 
manera que, fins que aquesta no es 
produeixi, es continuaran aplicant 
els imports de 2017. Si bé les dades 
aportades en aquesta nota informa-
tiva encara tenen un caràcter pro-
visional i estem a l’espera de la seva 
publicació oficial en la corresponent 
Ordre de Cotització de 2018, per la 
seva utilitat sindical us les avancem 
per aquesta via.

Pel que fa a les pensions, el Govern 
ha disposat la seva revaloració 
anual d’acord amb el nou Índex de 
Revaloració de Pensions (IRP) aprovat 
el 2013, de manera que el seu incre-
ment s’ha limitat al 0,25% en tots els 
casos, inclosos la determinació de les 
quanties de les pensions mínimes i 
les pensions no contributives.

Tenint en compte la dada d’IPC 
avançat del mes de desembre 
que ha fet públic l’INE (1,2%), les 
pensions públiques han registrat 
una pèrdua de poder adquisitiu el 
2017 de 0,95 punts percentuals, i 
acumulen ja, des que va començar 
la crisi el 2007, una pèrdua de -3,10 

punts percentuals. En la informació 
adjunta podeu consultar les quan-
ties de les pensions mínimes esta-
blertes per a l’any 2018.

Com a novetat podem assenya-
lar que l’IRP ja suposa una pèrdua 
acumulada de poder adquisitiu 
també en les pensions mínimes 
i les pensions no contributives. 
Aquestes pensions van registrar 
una revaloració singularment més 
alta que la resta el 2009 i el 2013, i 
aquest fet havia possibilitat que fins 
ara veiessin minimitzat l’efecte de 
la nova fórmula de revaloració, si 
bé el 2017 aquest efecte ja s’ha vist 
absorbit completament.

Adjunt a aquesta nota informativa 
també us remetem una nota de 
premsa amb les valoracions realitza-
des avui mateix sobre aquestes qües-
tions, i diversos materials informatius 
amb les novetats que hem anat 
assenyalant en la idea que pugueu 
distribuir-los entre les estructures 
de CCOO (afiliats, seccions sindicals, 
comitès d’empresa, etc.) a través de 
les xarxes (twitter, whatsapp, etc.) i els 
canals de comunicació habituals.

Tot esperant que aquesta infor-
mació us sigui d’utilitat, rebeu una 
salutació. 

Carlos Bravo

NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2018

INFORMACIÓ
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INFORMACIÓ

“

”

LES NOVETATS 
ES LIMITEN A LES 
BASES MÍNIMES 
DE COTITZACIÓ, 
LA REVALORACIÓ 
DE LES PENSIONS 
I LES QUANTIES 
DE LES PENSIONS 
MÍNIMES PER AL 
NOU EXERCICI.



DONES

L
es dones, al llarg de la histo-
ria, s’han mobilitzat en tots 
els fronts, a les fàbriques i a la 

ciutat, i també s’han organitzat de 
moltes formes i a través de molts 
espais de socialització arrelats en 
els barris, com ara els safarejos, 
els petits comerços d’aprovisio-
naments, els mercats... i també, 
durant la postguerra espanyola, 
davant de les presons. Espais de 
dones, espais de solidaritat.

Hi ha en la nostra  historia (enca-
ra que no hi siguin comptats) molts 
moments en què les dones han 
protagonitzat moviments de lluita 
i de resistència. Mencionem-ne 
alguns.

Al juliol del 1909, les jornades 
de vaga i de mobilitzacions que 
desencadenen la denominada 
Setmana Tràgica de Barcelona van 
ser protagonitzades sobretot per 
dones, en protesta per l’enviament 
al Marroc dels seus marits, pares o 
germans, proveïdors del manteni-
ment de la família. 

O la vaga del 1913, impulsada 
majoritàriament per les dones a 
través del sindicat “La Constancia” 
(sindicat format a l’octubre de 1912 
al barri del Clot), denunciant l’in-
compliment de la llei que regulava 
els salaris i la jornada de treball set-
manal de les dones i els infants.

O la vaga dels 15 duros a Mataró, 

al març de 1946, en un escenari 
sense llibertats democràtiques, que 
va paralitzar tot el sector fabril de la 
ciutat, i canalitzada a través d’una 
comissió negociadora formada 
íntegrament per dones. Vaig tenir 
el plaer de poder entrevistar una 
dona treballadora, i em deia: “quan 
va venir la Guàrdia Civil i van voler 
detenir a una companya, no érem 
dones, érem feres. I ells van haver de 
marxar”. Aquesta vaga va ser un 
detonant, i les mobilitzacions per la 
millora de les condicions de treball 
i de vida es van estendre a altres 
ciutats com Sabadell, Terrassa, 
l’Hospitalet, Palamós i Barcelona.

Entre 1946 i 1947, el detonant 
que va iniciar un altre període de 
conflictivitat va ser provocat per 
l’augment de la carestia de la vida 
i per un nou model en la cartilla 
de  racionament. En aquest cas, les 
dones van constituir-se en comi-
tès de vaga. Va ser anomenada 
la vaga de “las aceiteras”, perquè 
consistia en el fet de penjar el 
setrill i la paella a les finestres i 
els balcons, per demostrar que 
no hi havia amb què omplir-los. 
Aquesta vaga va tenir molt de 
ressò a la Barceloneta, el Poble-sec 
i Gràcia. Els comitès de vaga que 
van constituir-se van impedir que 
es compressin altres productes 
substitutius de l’oli. Aquesta forma 

de resistència va arribar fins als 
anys 50.

El 1956, les vagues laborals s’es-
tenen a altres sectors com la metal-
lúrgia (la Maquinista, Enasa, Hispano 
Olivetti, Lámparas Z). A excepció 
de Lámparas Z, molt feminitzada, 
a la resta la presència femenina era 
minoritària. Però a pesar de la poca 
presència femenina, les dones van 
tenir un paper important en les 
vagues d’aquests sectors, tant pel 
que fa a la participació en les pro-
testes com en la formació de comis-
sions negociadores.

Entre 1970  i 1976, les activitats 
de les dones es concentren en el  
sector serveis, molt feminitzat, i la 
conflictivitat laboral s’estén per tot 
Catalunya i afecta tots els sectors 
productius, però principalment el 
tèxtil. Fet que provoca l’acomiada-
ment d’un gran nombre de dones 
treballadores, sobretot del sector 
de la confecció.

Fins que no van arribar les lliber-
tats democràtiques, la seva lluita a 
la fàbrica i als carrers va estar mar-
cada pel risc afegit de la clandesti-
nitat, extensible també als homes, 
però, molt sovint, moltes dones 
també havien d’amagar a la pròpia 
família la seva militància o el seu 
compromís sociopolític i sindical. 

Estrella Pineda

ESPAIS DE DONES. 
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Dones en lluita 
per la defensa 
de la dignitat a 
l’ocupació.

ESPAIS DE LLUITA I SOLIDARITAT
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J
a fa quaranta anys que parlem de coeducació, i és 
necessari anar-ho fent constantment, perquè, per 
exemple, ara torna a plantejar-se la polèmica sobre 

els centres escolars que segreguen per sexes i que reben 
subvencions oficials. I molt més se n’hauria de parlar, 
perquè hi ha tres lleis del Parlament català (llei del dret 
de les dones a l’erradicació de la violència masclista, llei 
d’igualtat de dones i homes i llei contra la LGTBIfòbia) que 
consideren la coeducació com a un element clau, essen-
cial, imprescindible i necessari per tal de prevenir les situa-
cions de discriminació i violència i promoure una societat 
més democràtica, igualitària, justa i feliç. 

Potser cal fer una mica d’història, perquè aquesta 
qüestió de la coeducació ha estat present en la cons-
ciència, el compromís i la pràctica professional quoti-
diana de les ensenyants feministes des de les Primeres 
Jornades Catalanes de la Dona, celebrades a Barcelona 
el mes de maig de l’any 1976. En les reivindicacions 
recollides en les conclusions d’aquelles jornades, apa-
reix el rebuig crític a l’escola separada de nenes i nens 
que havia estat vigent durant la dictadura franquista, 
i l’exigència d’una escolarització conjunta de nenes i 
nens amb el mateix currículum. Cal admetre que les 
feministes érem molt optimistes i crèiem que, si les 
nenes i els nens es coneixien, es socialitzaven conjun-
tament i compartien l’escola des de la infantesa, les 
xacres del masclisme i de la discriminació desapareixe-
rien en les generacions futures. 

Aviat ens vàrem adonar que, per a fer realitat aquest 
desig d’un món millor, amb relacions públiques i pri-
vades més equitatives, justes i felices per a dones i 
homes, no n’hi havia prou amb posar les nenes i els 
nens junts a l’escola, perquè una cosa és una escola 
mixta i una altra molt diferent és una escola coeducati-
va. La societat patriarcal es perpetua en l’escola mixta i, 
enfront d’aquesta situació, la coeducació el que promou 
justament és un canvi i, per això, ara que es parla tant 
d’innovació, podem dir que la coeducació és la veritable 
innovació educativa. 

La coeducació proposa una escola que empri per a 
comunicar-se un llenguatge que sigui inclusiu i que no 
faci servir el masculí genèric sinó que visibilitzi el femení, 
per tal que les nenes i les noies s’hi sentin representades 
i promogui així la seva autoestima. L’escola coeducati-
va ha de transmetre uns continguts curriculars on les 
aportacions de les dones al llarg dels segles i en tots els 
àmbits del fer i del saber siguin valorades. L’ocupació 
dels espais escolars, com per exemple els patis, cal que 
sigui equilibrada i no estigui dominada pels jocs de 
pilota dels nens i dels nois. L’escola ha d’orientar profes-
sionalment sense estereotips, i ha de valorar el treball de 
cura perquè hi hagi una veritable igualtat d’oportunitats 
en el món del treball i corresponsabilitat en la llar. És 

urgent i indispensable oferir des de l’escola una forma-
ció afectivosexual que promogui unes relacions sense 
violència, igualitàries, lliures, satisfactòries, on es contem-
pli la diferència com a valor... 

Però la veritat és que l’escola no està sola, més ben 
dit, no hauria d’estar sola, en la seva tasca coeducativa 
perquè la comunitat educativa som totes i tots. O sigui 
que la coeducació implica l’acció, el compromís i la 
responsabilitat de tota la societat. L’escola ha de fer la 
seva feina entre les famílies, per una banda, i els mitjans 
de comunicació, per una altra, i, amb la complicitat i la 
col·laboració d’aquests actors o sense, ha de promoure 
l’esperit crític de les criatures i adolescents perquè, mal-
grat el que passi a les famílies o el que vegin i escoltin 
als mitjans de comunicació, puguin contrastar i tinguin 
una alternativa que els ajudi a desenvolupar-se positi-
vament al marge de la violència i la discriminació. En 
aquest sentit, cal dir que els espais d’educació no formal, 
com els esplais, l’escoltisme, l’esport escolar o altres, són 
importantíssims i molt adients per a practicar la coedu-
cació, justament perquè tenen uns espais i uns temps 
diferents i no marcats com els escolars i que permeten 
una convivència i una interacció on la coeducació pot 
tenir més oportunitats de manifestar-se en llibertat. 

De tota manera, malgrat la responsabilitat social com-
partida pel que fa a la coeducació, no podem sostreure al 
professorat un protagonisme especial en la seva pràctica 
docent, perquè és en el professorat on rau la veritable 
innovació educativa i cal reconèixer que la coeducació 
obliga a un qüestionament constant de la feina quoti-
diana, dels recursos que es fan servir, de les interaccions 
que es presenten, dels continguts que es transmeten, 
dels models personals... El professorat ha de rebre una 
formació inicial que l’ajudi a encarar aquests canvis i el 
forneixi d’eines per a enfrontar-se críticament al patriarcat 
i a les seves manifestacions violentes i discriminatòries i, al 
llarg de la seva carrera docent, cal que vagi tenint espais i 
temps de formació continuada. 

Finalment, cal tornar a parlar de les lleis que s’han 
mencionat al començament, que donen cobertura legal 
a la coeducació, però que sense voluntat política i sense 
pressupostos adients no tenen cap eficàcia. Cal exigir-
ne la implementació, però també cal anar més enllà, 
perquè aquestes lleis presenten la coeducació sobretot 
com a prevenció per a evitar la violència masclista, i 
és evident que en aquest sentit és urgent fer totes les 
intervencions possibles, però potser també estaria bé 
per tal de prestigiar la coeducació presentar-la com a 
l’autèntica i real innovació educativa, una innovació que 
les mestres i professores feministes ja portem anys prac-
ticant satisfactòriament. 

Mercè Otero Vidal

LA COEDUCACIÓ ÉS L’EDUCACIÓ 
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S
i no fuera tan serio me reiría, y antes de escribir pen-
saría que tal vez a mis amigos, no a todos, les puedo 
molestar. Porque hoy, tal y como están las cosas,  

tenemos la obligación de ser muy prudentes estando, como 
estamos, sujetos a tensiones que inexplicablemente, hace 
muy poco tiempo, hubieran sido inconcebibles en el espa-
cio socio-político en el que nos movemos. Pero es que, ilu-
sionados, me hablan de la república como algo ya estable-
cido en Cataluña, e incluso los hay que hablan de proceso 
revolucionario ejemplar en el que el pueblo tiene la iniciati-
va. Pero yo no veo otra cosa que no sea el desconcierto.

Y es que yo, a lo más que llego, es al café de la república 
en el recuerdo, y me imagino hoy un antiguo café, repleto 
de mesas que, rodeadas de sillas ocupadas por traseros 
que han dado forma al asiento, dejan oír opiniones que sin 
duda resolverían la situación en un plis-plas. A mí, jubilado 
y lógicamente pensionista que un año más he perdido 
poder adquisitivo, me divierte la agitación con la que algu-
nos se expresan a la hora de defender a Puigdemont y su 
decidida gestión de la república. 

Cuidado, estos temas no debes tocarlos, me digo. 
Puedes molestar.

Ya debería yo saber que hay cosas de las que no debié-
ramos hablar para no provocar divisiones. Pero no puedo 
reprimirme. Ya pertenezco al club de los que básicamente 
resolvemos los enrevesados laberintos de la política y el 
sindicalismo a través de las tertulias de café, sean o no 
opiniones envueltas de revoluciones pendientes. Tengo la 
sensación de que la realidad, como el  dinosaurio, cuando 
despertemos aún estará allí. Porque ya es real que el par-
tido de Puigdemont es un partido condenado por robar 
a los ciudadanos. Es real que el partido de Puigdemont 
valoró positiva la reforma laboral, que ha permitido despro-
teger a los trabajadores. Es cierto descaradamente que el 
partido de Puigdemont pertenece al mismo grupo político 

que Cs en la política europea. Es desgraciadamente real 
que el 21- D ganó las elecciones al Parlament de Cataluña 
un partido de derechas, que no se esfuerza en desmentir-
lo. Pero la segunda fuerza es la de Puigdemont, y siempre 
tengo que restregarme los ojos para ver si es que me he 
dormido, cuando oigo que alguien propone defender la 
república conquistada.

Pero lo social va unido indisolublemente  a la cuestión 
nacional, dicen, y a mí me cuesta horrores creérmelo, por-
que lo nacional se nota en el alma, y todos los wasaps van 
llenos de artículos que avalan nuestra documentada opi-
nión y los tuiters echan humo con opiniones encendidas 
y encontradas. Y los hay que continúan  prometiendo un 
futuro envidiable. Y los hay que verán lo que escribo como 
una defensa del rey y de Rajoy.

Pero la realidad es tozuda. Lo social no llena de banderas 
los balcones, y a las organizaciones que promueven un 
final feliz no les tienta lo social, si no es para ocultar a uno 
de los dinosaurios. Solo que la décima parte de los que, 
con todo el derecho a hacerlo, se manifiestan por lo terri-
torial, acudieran a las convocatorias contra los recortes en 
las pensiones, en la sanidad, o en la educación, demostra-
rían que lo de la república es una palabra que tiene con-
tenido. Y los jóvenes sabrían que sus contratos indefinida-
mente temporales tienen padres catalanes, que ejercieron 
sin recato de españoles. Y que la vivienda no tiene solución 
a la vista para la juventud. 

Mientras tanto, a mi amigo Miquel, le pido excusas por 
insistir, y pido perdón por si alguien se ha sentido molesto 
por lo que aquí he expresado. No pretendía hablar de polí-
tica, solo quería expresar mi malestar porque a lo social le 
cueste tanto manifestarse, mientras los dinosaurios están 
aún aquí. 

Manuel Pérez

LA REPÚBLICA

+
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as listas de espera no son nuevas, fueron creadas 
a principio de los 90, cuando Jordi Pujol presidía 
la Generalidad de Catalunya. Desde entonces han 

ido en aumento, y nunca se intentó eliminarlas. Son 
causa de sufrimiento de miles de personas, y repercu-
ten económicamente en los presupuestos sanitarios.

 El tiempo de espera para una operación, según el 
Periódico de Catalunya, supera los doce meses, tenien-
do prioridad las más urgentes.  33.835 tendrían que 
ser operados antes de 180 días, ya que son enfermos 
graves con riesgos de muerte. Cientos de personas han 
muerto esperando una operación, mayoritariamente 
personas mayores.

La lista de espera para un especialista afecta a 449.327 
personas, y 134.000 superarán los 3 meses, según datos 
de principio de 2017, llegando con frecuencia a 1 año.

La cuestión es:
¿Cómo afecta la espera de operaciones y visitas a 

especialistas? ¿Qué cantidad de usuarios van a urgen-
cias y al médico de cabecera, por el agravamiento de su 
enfermedad o lesión? ¿Cuántos medicamentos consu-
men para paliar el sufrimiento los miles de personas en 
el tiempo que tardan en ser atendido por su especialista 
o ser operados? ¿Qué gasto tiene la Seguridad Social en 
las bajas laborales causadas por las listas de espera?

Todo este gasto público debe cuantificarse, seguro 
que es una cantidad importante y que ahorraría a la 
Seguridad Social, si no existieran las listas de espera, en 
medicamentos, visitas a urgencias, médicos de cabece-
ra, etc. 

Medidas efectivas para erradicar las listas de espera 
perjudicarían a la sanidad privada, que hace negocio 
con nuestra salud. El plan de choque del Gobierno 
anterior a las últimas elecciones autonómicas, pactado 
entre JuntsXSí y la Cup, de reducir un 10 % la lista de 
espera, en el 2017 ha fracasado, creciendo en 6.268 
hasta octubre, superando los 175.500 según publica-

ción del 3 de diciembre pasado. Un problema de gran 
envergadura. El proceso de independencia oculta los 
problemas sociales y laborales, que pasan a segundo 
plano.

El tiempo de espera que se publica es mentira, pues 
hay un tiempo no cuantificado que llega a superar el 
año y medio, desde que el médico de cabecera envía 
al especialista de referencia, se hacen las pruebas, se 
programa la operación y el paciente se incorpora a la 
lista de espera. Los más graves se operan en 3 meses, el 
resto tardan hasta año y medio.

 Las personas con recursos van a la medicina privada, 
siendo estos centros los beneficiados, y creciendo de 
manera considerable en los últimos años. Casi un tercio 
de la población ha contratado un seguro privado. 

Comín, hasta hace poco conseller de sanidad, se ha 
dedicado a hacer publicidad con sus planes para el 
futuro, pero, si no ponemos remedio, la situación segui-
rá igual: el sector privado haciendo negocio y los tra-
bajadores pagando para ser usuarios de lo público. Las 
políticas siguen siendo las mismas. Sin listas de espera, 
se ahorraría, y cientos de miles de personas dejarían de 
sufrir esperando una intervención quirúrgica, pero los 
intereses de la sanidad privada prevalecen sobre los 
derechos de las personas.

El PIB a crecido el 9 % en los últimos 3 años, gene-
rando riqueza suficiente para invertir en los servicios 
públicos y la sanidad. Deben reponerse los 1.500 millo-
nes de euros que el Gobierno de Artur Mas redujo del 
presupuesto sanitario, creando el actual déficit y la lista 
de espera escandalosa. Miles de personas sufren sus 
consecuencias, la mayoría  mayores. Es hora de movi-
lizarse por ello y obligar a la administración a hacer un 
calendario para acabar con las listas de espera. 

Juan Guil
Miembro de la Comisión Ejecutiva Intercomarcal de CCOO  Vallès Occ.
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LISTA DE ESPERA, CAUSA 
ECONÓMICA O INTERÉS PRIVADO
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CÓMO ENTENDER  
LOS SÍMBOLOS DE  
LAS CAJAS DE MEDICAMENTOS
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