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TREBALL DE QUALITAT, 
PENSIONS DIGNES 

L
’economia creix, però la riquesa i el benestar no arriben a les famí-
lies. Ben al contrari, es vol perpetuar la lògica de l’austeritat i de les 
retallades, rebaixant els nostres salaris i amenaçant les nostres pen-

sions, amb una pèrdua de poder adquisitiu que pot arribar a ser del 30% 
els propers anys! La defensa d’un sistema de pensions, públic i solidari, ha 
estat, des de sempre, un fil roig en la lluita de CCOO de Catalunya. 
Avui continuem defensant als carrers i als centres de treball: 

 · Pensions dignes i suficients per a tots i totes les pensionistes. 
 · Eliminar l’índex de revaloració (0,25%) i el factor de sostenibilitat. 
 · Recuperar els amplis consensos socials i polítics del Pacte de Toledo. 

Les pensions són sostenibles, i ho han de continuar sent per a la gent gran, 
per a qui treballa i també per als que s’incorporen avui al mercat de treball. 
Posem fi a la resignació i defensem els nostres drets. Perquè aquesta no és 
una crisi del model, sinó una crisi d’ingressos, i les nostres pensions són...:

UN DRET, NO UN PRIVILEGI!
TREBALL DE QUALITAT, PENSIONS DIGNES

La precarietat a la qual es vol condemnar el nostre sistema de pensions 
és directament proporcional a la insuficiència dels ingressos fiscals, a la 
injustícia de les polítiques socials i a la precarietat del nostre mercat de tre-
ball. Així, exigim pensions suficients i dignes, també quan denunciem: 

 · Les beques i les pràctiques que precaritzen i ajornen l’accés amb ple 
dret del jovent a un lloc de treball amb un salari digne. 

 · La temporalitat i la parcialitat, que, especialment en el cas de feines poc 
qualificades, comporten una inestabilitat laboral permanent. 

 · La bretxa salarial del 24%, que discrimina el 50% de la població i ens 
roba a tots i totes importants ingressos per cotització. 

 · Els acomiadaments i la penositat en les condicions dels treballadors i 
treballadores més grans, que sovint suposa la seva expulsió del mercat 
de treball. 

 · Els baixos salaris, que comporten pobresa laboral, precarietat i insufi-
ciència d’ingressos per al nostre sistema de benestar. La sostenibilitat i la 
dignitat de les nostres pensions requereix la suficiència i la dignitat del 
nostre treball. Perquè l’ocupació de qualitat és...:

 UN DRET, NO UN PRIVILEGI!  

CAMPANYA TREBALL DIGNE PENSIONS DIGNES

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

LES PENSIONS SÓN 
SOSTENIBLES, I HO 
HAN DE CONTINUAR 
SENT PER A LA 
GENT GRAN, PER 
A QUI TREBALLA 
I TAMBÉ PER ALS 
QUE S’INCORPOREN 
AVUI AL MERCAT DE 
TREBALL



ASSESSORAMENT INFORMA...
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N
o plantegem cap tesi. Tan 
sols palesem un fet: la majo-
ria de treballadors i de tre-

balladores no tenen una capacitat 
d’estalvi suficient per a substituir 
o bé complementar la seva futura 
pensió pública de jubilació.

Un model d’estalvi individual 
ni és majoritàriament viable ni és 
suficient per a suplir o comple-
mentar un sistema públic de pen-
sions precari.
Cinc raons que justifiquen aquesta 
afirmació:
1a.   La població treballadora, en 

general, no té una capacitat 
d’estalvi duradora i suficient. 
Menys encara en temps de pre-
carietat laboral i salarial.
No és creïble que la mateixa 
crisi considerada causant de la 
ruïna del sistema de pensions 
resulti innòcua per a la promo-
ció de l’estalvi individual.

2a.    La rendibilitat del diner 
s’obté en el mercat financer,  
preferentment borsari, essent 
l’èxit d’aquesta activitat 
especulativa sovint aleatori i 
incert, puix presenta un grau 
de vulnerabilitat consegüent 
a la volatilitat d’aquests mer-
cats. Èxits i/o fracassos són 
imprevisibles.

Des d’aquesta realitat, si cal 
entomar una mala “ratxa” 
econòmica, fàcilment se›n 
ressentirà la capacitat de recu-
peració posterior, com també 
la mateixa capacitat d’estalvi, 
anant-se’n en orris l’objectiu 
principal d’assolir una renda 
complementària.

3a.    Es fa avinent remarcar també 
l’eventualitat d’un comporta-
ment negligent o d’una mala 
praxi per part de qui admi-
nistra i gestiona els estalvis. 
Recordeu el desastre de les 
primes de risc.

4a.    La gestió del capital i de la 
inversió comporta despeses 
en forma de comissions a favor 
de gestors i administradors. 
Despeses que s’estructuren 
de manera no fàcil i que estan 
regulades en l’article 84 del 
Reglament del Pla i Fons de 
Pensions, i que darrerament ha 
estat revisat pel Reial Decret 
62/2018, del 9 de febrer,  BOE 
del 10 - 01 - 2018.
Tot aquest cost minva la capaci-
tat d’estalvi disponible.

5a. .   I encara cal preveure altres 
despeses. Ens referim a la 
possible aparició de necessi-
tats econòmiques no previs-
tes, com per exemple cobrir 
una situació d’incapacitat o 
bé derivada de mort i super-
vivència.

Heus aquí les cinc raons que, 
sense ser taxatives, posen en qua-
rantena la capacitat d’estalvi indivi-

dual. Pel contrari, ens reafirmem en 
la necessitat de lluitar pel Sistema 
Públic de Pensions com a inversió 
principal i autènticament viable.

Diu l’Organització Internacional 
del Treball (OIT) que “... la Seguretat 
Social ha d’ésser considerada com 
una inversió de capital humà, mai 
com una despesa. Els Sistemes de 
Seguretat Social inverteixen en per-
sones durant tot el seu cicle vital, 
per tal de procurar-los una vida útil 
i productiva. La Seguretat Social 
exigeix, per se, una política de la 
demanda (laboral) adequada, atès 
que el seu col·lapse, unit al context 
de crisi econòmica i financera mun-
dial, segueix essent el major obsta-
cle per a la recuperació del mercat 
de treball, garant del finançament 
de la Seguretat Social”.

Algú ha dit també que “ ... la 
cara actual dels drets humans és 
la Seguretat Social, perquè des 
d’aquest àmbit pren realitat el prin-
cipi d’igualtat material a partir de 
l’Estat Social i Democràtic de Dret”.

És l›Estat qui ha de vetllar 
pels drets humans, perquè sigui 
assolible el principi d’igualtat 
d’oportunitats per a tothom, 
mitjançant iniciatives legislatives 
que permetin consolidar els drets 
socials.

És oportú , en aquest moment, 
reconèixer que el Pacto de Toledo 
de 1995, en general i sense dogma-
titzar, és un exemple de com capa-
citar la política per a consensuar 
acords importants vers l›esdevenir 
de les pensions.

UN MODEL D’ESTALVI INDIVIDUAL EN RÈGIM 
DE CAPITALITZACIÓ, ALTERNATIU A UN 
SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS SUFICIENT? 
CINC RAONS PER A REFUSAR-LO

Juli Rius
Assessor
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Aquest savoir fair és trencà, però, 
a causa de l’ús abusiu que el PP féu 
de la majoria absoluta, per exemple 
amb la Llei 23/2013.

Ara pertoca tornar als principis 
fonamentals, tractant de revertir 
la situació, endegant polítiques de 
major despesa social per fer viable 
el principi de “a més despesa social 
menys taxa de desigualtat”.

Tot just acabant aquest article, 
conec la iniciativa de la Comissió 
Europea (CE) proposant al Parlament 
Europeu  (PE) el debat i l’aprovació 
de la proposta de Reglament 
Europeu, i del Consell sobre un 
producte paneuropeu de pensions 
individuals (PEPP), tot reclamant als 
estats que facilitin desgravacions 
fiscals  per tal d’afavorir la contrac-
tació d’aquests productes financers. 
I, naturalment, fer-ho al marge i per 
damunt de la garantia de suficiència 
de les pensions públiques. 

En la tercera raó al·legada per 
negar l’estalvi individual fem 

referència a un eventual comporta-
ment negligent i/o de mala praxi. 
Després de conèixer aquesta pro-
posta de la CE, ens adonem que 
ens hem quedat curts: cal afegir 
també raons d’incompetència i 
cinisme. Efectivament, en aquesta 
proposta s’afirma que els consumi-
dors seran plenament conscients 
dels elements clau del producte. No 
és cert. Tenim antecedents d’ofertes 

de productes econòmics denomi-
nats “de màxima solvència” que, al 
cap de poques setmanes, el seu 
valor ha caigut a zero. D’això se’n 
diu generar desconfiança.

Així que cal refusar aquest darrer 
embat i rebutjar l’estalvi individual 
com a mesura de solució, afegint 
també el rebuig a les desgrava-
cions, atès que res no pot desgra-
var qui no pot destinar diners a  
l’estalvi.

Acabem citant la Coordinadora 
Estatal en Defensa del Sistema de 
Pensions Públiques: “La CEE enume-
ra los promotores del PEPP, bancos, 
compañías  de seguros, gestores 
de activos, fondos de pensiones 
de empleo, empresas de inversión. 
De aprobarse el PEPP por el PE, se 
producirá un desvío de posibles 
cotizaciones sociales, que podrían 
aumentar los ingresos de los sis-
temas públicos de pensiones, a 
empresas privadas, que obtendrán 
importantes beneficios”.  

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 actividades y envia 
información de interés, al conjunto de su afiliación, por medio del correo 
electrónico (e-mail).

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

“

”

UN MODEL D’ESTALVI 
INDIVIDUAL NI ÉS 
MAJORITÀRIAMENT 
VIABLE NI ÉS SUFICIENT 
PER A SUPLIR O 
COMPLEMENTAR UN 
SISTEMA PÚBLIC DE 
PENSIONS PRECARI.
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SINDICAT

A    CCOO, seguim insistint a 
mobilitzar-nos, malgrat la ini-
ciativa del Govern del PP de 

presentar, en els PGE (Pressupostos 
Generals de l’Estat) de l’any 2018, 
unes pujades de pensions, escasses 
en molts casos, i en molts altres 
parcials, amb l’agreujant de ser 
només per a aquest any en curs.

Anem reclamant un acord global, 
no només incloent les propostes 
anteriorment esmentades, ja que 
estem d’acord en pujades superiors 
a l’IPC en les pensions més baixes, 
sinó també en aspectes que estem 
reivindicant des de l’aprovació, pel 
Govern de M. Rajoy, de la regressi-
va reforma de les pensions de l’any 

2013; així que aquests segueixen 
sent els nostres principals objec-
tius: revaloració de totes les pen-
sions, una nova fórmula de reva-
loració que garanteixi el manteni-
ment del poder adquisitiu, garantir 
l’equilibri pressupostari del Sistema 
de Pensions de forma permanent, 
mitjançant mesures de millora 
d’ingressos que actuïn sobre les 
cotitzacions i els impostos, etc., etc.

Però en aquest comunicat, des 
de CCOO, volem incidir de forma 
molt significativa en les pensions 
dels nous jubilats a partir de l’any 
2019, a través del perniciós i nega-
tiu Factor de Sostenibilitat, amb 
el qual s’anirien rebaixant les pen-

sions any rere any, i que està basat 
en tres punts principals.
 · Es calcula sobre l’esperança de 

vida als 65 anys: si aquesta aug-
menta, la quantia inicial de la 
pensió es redueix, i viceversa; i 
tots els indicadors prediuen que, 
al costat de Japó, serem el país 
que més augmentarà al món 
l’esperança de vida.

 · Aquests càlculs es revisaran cada 
cinc anys, la qual cosa vol dir 
que, a major esperança, menor 
pensió.

 · Segons les previsions del nostre 
Gabinet Econòmic de CCOO, les 
taxes de reemplaçament de les 
pensions, en relació als últims 

EL FACTOR DE SOSTENIBILITAT EN 
LES PENSIONS
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PAÍS ELEMENT QUE ACTIVA EL FACTOR PARÀMETRE AMB EL QUAL S’ AJUSTA

Alemanya
Situació econòmica, salaris i relació entre pensionistes i cotitzants, amb una Llei de Pensió 
Assegurada,  que no decreix en cas que caiguin els salaris.

Pensió inicial més tipus de cotitzacions socials

Dinamarca Esperança de vida, s’ajusten segons l’evolució dels salaris dels dos anys anteriors. Edat de jubilació

França S’actualitzen cada 1 d’octubre, segons l’evolució dels preus (exclòs el tabac). Anys cotitzats per a la jubilació

Finlàndia
Esperança de vida, la pensió contributiva s’actualitza cada any, amb una combinació de 
preus de consum (80 %) i salaris (20 %).

Pensió inicial

Itàlia
Esperança de vida, les pujades de pensions són progressives: les pensions més baixes 
pugen més, s’estableixen segons el cost de la  vida.

Edat de jubilació i pensió inicial

Suècia Situació econòmica (salaris, PIB, cotitzacions, dependència i esperança de vida). Pensió inicial i revaloracions de pensions

Portugal
S’incrementen les pensions segons l’evolució del PIB i l’IPC (habitatge exclòs), amb normes 
favorables a les més baixes.

Pensió inicial.

Holanda S’actualitzen semestralment (1 de gener i 1 de juliol), segons l’evolució dels preus. Pensió inicial i revaloració semestral.

Regne Unit
S’actualitzen cada any, s’incrementen segons el valor més alt de les pujades salarials  i la 
inflació, o bé un 2,5 %. 

Pensió inicial i revaloracions anuals.

Espanya
Esperança de vida, i una revaloració màxima del 0,25 % anual, segons que hi hagi dèficit o 
superàvit en el sistema, i no contempla cap indicador d’increments sobre salaris o preus.

Pensió inicial.

Font: Missoc, ComissióEuropea.

Quadre 1: Revaloracions de pensions

salaris percebuts pel treballa-
dor, es rebaixaran, des del 80 
% actual, l’any 2013, data de la 
Reforma de Pensions, al 50 % 
per a l’any 2050.

Com anem indicant i estudiant, 
les nostres referències han de 
seguir sent els països del nostre 
entorn europeu, i per tant és 
molt interessant conèixer com 
s’apliquen i es regulen les reva-
loracions de pensions en alguns 
d’aquests països. (Quadre 1).

Com es pot comprovar, en els 
elements que activen el Factor de 
Sostenibilitat, hi ha l’esperança de 
vida, com al nostre país, però en 
tots els altres existeixen paràme-
tres econòmics (IPC, PIB, pujades 
de salaris, ràtios de dependència) 
i demogràfics (ràtio pensionistes/
cotitzants), per garantir pujades 
dignes que permetin una estabili-
tat econòmica en el conjunt dels 
pensionistes. 

En aquestes coordenades es 
mou CCOO, amb la pretensió de 
fer comprendre a aquest Govern, 

obtús i antisocial, a través de les 
mobilitzacions, que convoqui 
el Pacte de Toledo, i es busquin 
solucions pràctiques i sòlides del 
nostre Sistema de Pensions per 
al present, molt necessari, i per al 
futur, molt urgent.  

“

”

ELS NOSTRES PRINCIPALS 

OBJECTIUS: REVALORACIÓ 

DE TOTES LES PENSIONS, 

UNA NOVA FÓRMULA 

DE REVALORACIÓ 

QUE GARANTEIXI EL 

MANTENIMENT DEL PODER 

ADQUISITIU, GARANTIR 

L’EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 

DEL SISTEMA DE PENSIONS 

DE FORMA PERMANENT

Xxxxx xxxx
xxxx xxxx
xxxx



8 Pensionistes

SINDICAT

PENSIONS: EL GOVERN AVANÇA 
EN UNA RECTIFICACIÓ, ENCARA 
INSUFICIENT
Pel que sembla, l’acord es basa 
en un increment de les pensions 
de l’1,6 %, tant aquest any com el 
següent, l’augment de les bases 
reguladores de les pensions de 
viduïtat fins al 56 % en aquest 
any i el 60 % el 2019, i el retard de 
l’aplicació del Factor de sostenibili-
tat fins a l’any 2023.

Per CCOO cal ressaltar, en primer 
lloc, que aquestes propostes, si es 
confirmen, s’obren camí gràcies a 
les mobilitzacions que han tingut 
lloc al llarg d’aquests mesos en 
multitud de ciutats, i en les quals 
han participat centenars de milers 
de joves i persones grans en defen-
sa dels aspectes bàsics de la pro-
tecció social. Sense la seva mobilit-
zació, no haurien estat possibles les 
modificacions anunciades.

Garantir el poder adquisitiu de les 
pensions el 2018 i el 2019 és positiu, 
sens dubte, però, si no es corregeix 
la reforma de 2013, l’1 de gener 
de 2020 el problema es mantindrà 
intacte i tornarem al 0,25 %.

S’anuncia també l’ajornament de 
l’aplicació del Factor de sostenibilitat 
fins a 2023, enfront de la intenció 
inicial del Govern de fer-ho el 2019. 
Convé recordar que, en  la Llei de 
2011, no és fins al 2027 quan hauria 
de procedir-se a la revisió dels parà-
metres fonamentals del sistema per 

finançar l’impacte de l’increment 
de l’esperança de vida. La mesura 
anunciada desplaça quatre anys el 
problema generat per la reforma 
imposada en solitari pel PP el 2013, 
però no corregeix la regulació del 
Factor de sostenibilitat que hem 
rebutjat. Per tant, és una bona notí-
cia que no s’apliqui en 2019, però el 
problema segueix aquí, encara que 
desplaçat en el temps.

En qualsevol cas, cal aclarir alguns 
aspectes que es presenten com a 
nous malgrat estar pendents des de 
fa temps. En concret, l’elevació fins 
al 60 % de la base reguladora en les 
pensions de viduïtat es va incorpo-
rar en la Llei 27/2011, per la qual es 
desenvolupava l’Acord social i econò-
mic per al creixement, l’ocupació i 
la garantia de les pensions, signat 
al febrer d’aquell any en l’àmbit del 
Diàleg Social. S’hi establia llavors un 
procés progressiu d’elevació des del 
52 % fins al 60 %, que havia d’haver 
començat el 2012, al llarg de vuit 
anys. Res no s’ha fet fins ara i, per fi, 
sembla que podria aplicar-se aques-
ta mesura amb important impacte 
per a una part de les pensions de 
viduïtat, percebudes molt majori-
tàriament per dones.

Finalment, CCOO insisteix en 
la necessitat que totes aquestes 
matèries siguin abordades tant en 
el marc del Pacte de Toledo com 
en la corresponent taula del Diàleg 
Social. El Sistema Públic de Pensions 

requereix visió a llarg termini i el 
màxim consens possible, més que 
improvisacions al marge motivades 
per necessitats conjunturals. 

És necessari equilibrar l’estructura 
d’ingressos de la Seguretat Social, 
augmentar els procedents de 
cotitzacions i l’aportació des dels 
Pressupostos de l’Estat.

El govern participat del sistema de 
pensions, a través d’un Pacte d’Estat, 
amb participació de majories par-
lamentàries àmplies, i l’acord amb 
els interlocutors socials són la millor 
garantia de manteniment del pacte 
intergeneracional que el sustenta, 
traslladant a les diferents genera-
cions (actuals i futurs pensionistes; 
treballadores i treballadors actius i 
joves), la confiança que seran trac-
tats d’igual forma. 

SI ES CONFIRMA L’ACORD ANUNCIAT ENTRE 
PNB I EL GOVERN I S’APROVEN ELS PGE-2018
CCOO ha conegut, a través dels mitjans de comunicació, l’acord entre el PP i el PNB sobre aspec-
tes que concerneixen directament el Sistema Públic de Pensions i els drets dels qui ja perceben 
algun tipus de pensió. Garantir el poder adquisitiu de les pensions el 2018 i el 2019 és sens dubte 
positiu, però, si no es corregeix la reforma de 2013, el 2020 el problema es manté. Per CCOO, el 
Sistema Públic de Pensions requereix una visió a llarg termini i el màxim consens possible, més 
que improvisacions motivades per necessitats conjunturals.
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TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL

D
es de la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de 
CCOO, volem fer una crida als 

pensionistes i jubilats, i a la societat 
en general, perquè, amb la unitat 
de tots i totes, ens mobilitzem i 
expliquem les alternatives que 
tenim, en defensa del Sistema Públic 
de Pensions, que és perfectament 
sostenible, encara que per a això és 
necessari reforçar la seva estructura 
d’ingressos.

Sens dubte, la font de finança-
ment 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 pressu-
postos 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, al mateix 
temps que s’atenen necessitats de 
la societat. 

El Govern ha renunciat a adoptar 
mesures que millorin els ingressos 
del Sistema Públic de les Pensions; 
no obstant això, sí que està sobreuti-
lizant 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 uni-
lateralment el 2013, busca reduir en 

el mitjà i el 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 pen-
sionistes i jubilats a una pèrdua molt 
important de la nostra pensió, per-
què l’IPC està augmentant per sobre 
de l’1,5 %, la llum més del  6 %, el 
gas un 7 %, i amb aquestes pujades 
la pobresa energètica seguirà aug-
mentant, perquè milers de pensio-
nistes, amb pensions molt baixes, no 
podran pagar aquests rebuts, quan a 
més estem mantenint als 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 s’engeguin 
les mesures necessàries per aug-
mentar els ingressos del sistema i 
garantir la sostenibilitat del Sistema 
Públic de Pensions, tal com s’ha anat 
fent des de 1995 amb excel·lents 
resultats.

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

Les polítiques socials, en massa 
ocasions, es dissenyen unilateral-
ment, sense comptar amb els sin-
dicats, legítims representants dels 
treballadors i dels pensionistes. Per 
tenir més ingressos, la lluita contra el 

frau i l’economia submergida ha de 
ser una prioritat de tots els governs, 
no sols  per una qüestió d’ingressos, 
sinó per reforçar l’equitat i la legiti-
mació 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.), millorar la seva 
organització i les seves possibilitats 
d’intervenció.

El sol 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 
aflorar activitat productiva per un 
import d’un 6 % del PIB, que, en 
termes de recaptació a la Seguretat 
Social, suposarien un increment 
d’ingressos per cotitzacions socials 
d’alguns milers de milions d’euros 
anuals. 

CCOO sempre hem estat com-
promesos amb el Sistema Públic 
de Pensions, i seguirem estant-ho 
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 perquè també 
els treballadors més joves puguin 
beneficiar-se’nº.

Per tot això, els pensionistes i 
jubilats de CCOO, fins que el Govern 
posi les mesures necessàries per-
què se sanegi la Seguretat Social i 
recuperem l’IPC perdut, ens segui-
rem mobilitzant, perquè aquestes 
polítiques ens han abocat també 
al col·lectiu de persones grans a un 
empobriment generalitzat. 
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SINDICAT CCOO

B
russel·les vol revolucionar el 
mercat europeu de pensions 
personals amb un nou pro-

ducte senzill, de costos i riscos con-
trolats i adaptat a les necessitats de 
les persones que, al llarg de la seva 
vida laboral, visquin o treballin en 
diversos països de la Unió Europea.

La nova etiqueta PEPP (Pan-
European Personal Pension Product) 
identificarà aquests plans de 
pensions privats, que hauran 
de ser autoritzats per l’Autoritat 
Europea d’Assegurances i Pensions 
de Jubilació (EIOPA) i podran ser 
comercialitzats per bancs, assegu-
radores, fons o gestors d’inversió.

El projecte de Reglament apro-
vat avui per la Comissió Europea 
estableix totes les condicions 
que haurà de complir un pla de 
pensions per portar una etiqueta 
que podria arribar a captar estalvis 
per valor d’uns 700.000 milions 
d’euros fins a 2030 (sic), segons els 
estudis d’impacte encarregats per 
l’organisme comunitari.

A QUI ANIRAN DESTINATS ELS 
PLANS?
La Comissió assegura que el 
PEPP serà un producte d’estalvi 
adequat per a tot tipus de perfils, 
des de persones amb ocupació, 
aturats o estudiants. Brussel·les 
afegeix que el nou pla “podria 
ser especialment atractiu per als 

ciutadans que es traslladen d’un 
país a un altre o per als autònoms 
que no estiguin coberts per un 
pla de pensions estatal o d’una 
empresa”.

QUINS AVANTATGES TINDRÀ?
L’etiqueta PEPP exigirà al proveï-
dor complir certes condicions. En 
primer lloc, la garantia del capital. 
I en segon lloc, oferir al client cinc 
opcions d’inversió basades totes 
elles en una cartera de baix risc. 
El client podrà canviar d’opció 
d’inversió una vegada cada cinc 
anys abonant una comissió que no 
podrà superar l’1,5 % del balanç del 
pla.

COM TRASLLADO EL PLA D’UN 
PAÍS A UN ALTRE?
Els proveïdors del PEPP hauran de 
garantir que es pot seguir aportant 
al pla quan el titular es trasllada 
a un altre país. En els tres primers 
anys després de l’entrada en vigor 
del Reglament, el proveïdor haurà 
d’informar al client a quins països 
pot traslladar-se amb el pla. A partir 
dels tres anys, el trasllat haurà de 
ser possible a qualsevol país de la 
Unió Europea.
ES POT CANVIAR D’ENTITAT?
El client podrà canviar de proveï-
dor una vegada cada cinc anys 
amb uns costos limitats per enda-
vant. L’única condició és que el 

canvi sigui per seguir amb el PEPP 
en una altra entitat, i no per tras-
lladar els estalvis a un altre tipus 
de producte.

QUAN ESTARÀ DISPONIBLE EL 
PEPP AL MERCAT?
Encara falta una mica. Tal vegada 
el 2020 o el 2021, com a molt 
ràpid. El projecte de Reglament 
inicia avui la tramitació legisla-
tiva i necessita el vistiplau del 
Consell de Ministres de la UE i del 
Parlament Europeu. Una vegada 
aprovat, Brussel·les calcula que les 
entitats financeres trigaran uns 
dos anys a comercialitzar plans 
amb etiquetes PEPP.

ON PAGA IMPOSATS EL PLA?
El tipus d’imposició dependrà del 
país en què el client hagi fet cada 
aportació. El PEPP estarà dividit en 
compartiments nacionals, adaptats 
a les obligacions fiscals de cada 
país. El client que es traslladi podrà 
triar entre començar a contribuir en 
un nou compartiment i mantenir 
l’anterior, o traslladar-lo tot al nou 
país, la qual cosa podria obligar-lo 
a saldar comptes amb el fisc del 
seu país d’origen.
QUIN TRACTE FISCAL REBRAN?
La Comissió Europea ha aprovat 
avui també una Recomanació en 
la qual insta els països de la UE a 
reconèixer als PEPP el tracte fiscal 

ARRIBEN ELS PRIMERS PLANS DE 
PENSIONS PANEUROPEUS. EN QUÈ 
CONSISTEIXEN?
Brussel·les llança un producte d’estalvi senzill i traslladable d’un país a un altre 
La CE calcula que poden captar 700.000 milions d’euros fins al 2030 (sic)
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més favorable que concedeixin als 
plans de pensions nacionals, fins i 
tot quan el pla europeu no com-
pleixi tots els requisits per a certes 
desgravacions. 

QUI SUPERVISARÀ LA QUALITAT I 
LA FIABILITAT DEL PRODUCTE?
L’autorització i la concessió de 
l’etiqueta PEPP dependrà de 
l’EIOPA, que podrà retirar-la si com-
prova que el proveïdor deixa de 
complir tots els requisits. Les auto-
ritats nacionals vigilaran els proveï-
dors presents a cada país.

PER QUÈ LI INTERESSA A LA 
COMISSIÓ EUROPEA PROMOURE 
ELS PLANS DE PENSIONS?
La CE es mostra inquieta per 
l’evolució demogràfica del conti-
nent (que en els propers 50 anys 
podria reduir la proporció de tre-
balladors i pensionistes fins a dos a 
un, enfront del quatre a un actual) i 
per l’escàs nombre d’europeus que 
completen les seves futures pen-
sions amb un pla privat. Brussel·les 
assenyala que en l’actualitat només 
el 27 % de les persones d’entre 
25 i 59 anys han subscrit un pla 
complementari. Brussel·les, a més, 
vol mobilitzar l’estalvi per augmen-
tar les fonts de finançament de 
l’economia europea, en particular, 
de les inversions a llarg termini.

ESTARAN DISPOSADES LES ENTI-
TATS FINANCERES A OFERIR EL 
PEPP?
Brussel·les confia que sí, perquè 
bancs, asseguradores o fons 
podrien aconseguir un mercat 
paneuropeu, per sobre de les 
barreres nacionals, la qual cosa els 
permetria agrupar actius, aconse-
guir economies d’escala i captar 
un major nombre de clients amb 
una oferta previsiblement més 
barata. Els estudis encarregats 
per la CE abans de llançar la seva 
proposta indiquen que els actius 
dels plans personals de pensions 
ascendeixen en l’actualitat a 
700.000 milions d’euros, i amb el 
PEPP podrien triplicar-se abans de 
2030, i aconseguir els 2,1 bilions 
d’euros. Sense el pla europeu, els 
actius es doblegaran i es que-
daran en 1,4 bilions, segons el 
mateix estudi. 

Més informació
 · ”Prêt-à-porter” o fet a mida? 

Nous models de plans de pen-
sions. 

 · “Belén Trincado”. Quins són 
els millors plans de pensions 
privats? 

Bernardo de Miguel / Cinco Días 

CAUTELA EN LES 
ASSEGURADORES
“Aquest projecte és el fona-
ment per a un mercat europeu 
únic de pensions privades”, va 
assenyalar ahir el vicepresident 
de la CE, Valdis Dombrovskis, 
durant la roda de premsa 
posterior a l’aprovació del pro-
jecte de Reglament sobre el 
Pan-European Personal Pension 
Product (PEPP).

Dombrovskis va assegurar 
que el nou producte de pen-
sions privades aconseguirà 
el doble objectiu de captar 
recursos per a la inversió a llarg 
termini i de garantir ingressos 
dels futurs pensionistes.

Però les asseguradores euro-
pees, que figuren entre els 
potencials distribuïdors del 
PEPP, van acollir amb cautela 
el projecte. “A primera vista, 
donem la benvinguda a algu-
nes de les característiques del 
PEPP”, va assenyalar Michaela 
Koller, directora general de 
Insurance Europe, la patronal 
del sector. Koller subratlla 
que “es tracta d’una iniciativa 
legislativa molt complexa i les 
asseguradores necessiten més 
temps per estudiar-la”. 

El vicepresidente de la 
Comisión Europea (CE) 

presenta el plan paneu-
ropeo de pensiones en 

rueda de prensa.  
EFE/OLIVIER HOSLET
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SINDICAT CCOO

E
l Pacte de Toledo (1995) sig-
nifica:
consens polític i social sobre la 

necessitat d’un Sistema de Pensions 
Públic i de Repartiment,  a desenvolu-
par sobre una sèrie de línies estratègi-
ques…

…suposa la institucionalització 
d’un mètode per al seguiment, 
l’avaluació i la reforma del sistema 
de pensions basat en la negociació 
i l’acord polític i social en el qual es 
garanteix la participació sindical

PRINCIPALS REFORMES  
1995 - 2011
Les seves mesures estan basades  
en l’equilibri  entre els principals 

principis del sistema:
 · contributivitat-solidaritat    
 · suficiència-sostenibilitat 
 · nous drets - ajustaments

Acord 1996: (Llei 24/1997)
 · Δ de bases de cotització (tots els 

treballadors fins a bases màxi-
mes del Sistema)

 · Millora de pensions de viduïtat, 
del 45% al 52 % BR

 · Ampliació del període de càlcul 
(de 8 a 15 últims anys cotitzats)

 · Fórmula de revaloració de les 
pensions amb l’IPC.

Acord 2001: (Llei 35/2002)
 · Generalització del dret a jubila-

ció anticipada > 61 anys, amb 
coeficients reductors (per a jubi-
lació involuntària).

 · Creació del Fons de Reserva
 · Creació figura de la Jubilació 

Parcial.
 · Jubilació flexible. Incentiu al 

retard voluntari de l’edat de jubi-
lació

 · Millora pensió orfandat

Acord 2006: (Llei 40/2077)
 · Mesures d’ampliació (parelles de 

fet) i reducció de prestacions de 
viduïtat (divorcis i separacions 
sense pensió compensatòria)

 · Millora en la base de cotització de 
subsidi per a més grans de 52 anys

EL PAPER DEL PACTE DE TOLEDO EN 
LES REFORMES DE PENSIONS
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 · Jubilació flexible. Millora de 
l’incentiu al retard voluntari en 
l’edat de jubilació (2% anual i 3% 
si són més de 40 anys cotitzats)

 · Jubilació parcial. Requisits ajustats

Acord 2011: (Llei 27/2011)
 · Ampliació del període de càlcul des 

dels 15 fins als últims 25 anys cotit-
zats (aplicació automàtica en situa-
cions de condició més beneficiosa)

 · Ampliació del requisit per tenir 
dret al 100% de la base regulado-
ra (des de 35-37 anys cotitzats)

 · Modificació del requisit d’accés a 
la jubilació ordinària als 65 anys 
(jubilació ordinària flexible als 
65-67 anys)

 · Creació del dret a la jubilació anti-
cipada voluntària als 63 anys.

 · Reconeixement de nous períodes 
reconeguts com a cotitzats per 
cura de fills

 · Reconeixement del nou dret a 
cotització per a joves “becaris”

 · Integració de treballadors agraris i 

empleades de llar en el Règim 
General

La Reforma de 2011
Alguns exemples de nous drets 
adquirits:
 · Nou dret a la jubilació anticipada 

voluntària (a partir dels 63 anys). 
Abans només existia el dret 
a la jubilació anticipada quan 
t’acomiadaven (i aquest dret va 
ser generat en l’Acord de pen-
sions de 2001).

 · Nou dret a la cotització de joves 
becaris.

 · Nous drets al reconeixement de 
períodes reconeguts com a cotit-
zats per la cura de fills o familiars 
(3 anys per excedència per cura 
de fill, 2 anys per reducció de jor-
nada per cura de fill, 9 mesos per 
interrupció de la carrera de cotit-
zació per cura de fill, 1 any per 
excedència o reducció per cura 
de familiar…)

 · Integració de les empleades de 
llar en el Règim General (per-

met la cotització amb càrrec a 
l’ocupador des de la primera 
hora de treball i accedeixen a les 
mateixes prestacions de seguretat 
social (excepte desocupació): per 
exemple, abans només cobraven 
la prestació per IT

 · de malaltia comuna a partir del 
dia 29 de la baixa, ara des del dia 
4t com la resta de treballadors).

 · Integració dels treballadors agra-
ris en el Règim General (permet 
la cotització pels salaris reals i 
l’accés a totes les modalitats de 
jubilació): abans cotitzaven pel 
salari mínim i no podien accedir a 
jubilació parcial o anticipada.

 · Nova fórmula d’integració de lla-
cunes que millora l’anterior (des-
prés derogada pel PP el 2011)

Reformes de pensions 1985 (Llei 
26/1985) i 2013 (RDL 5/2013 i Llei 
23/2013)
Imposades unilateralment pels 
governs de torn, que actuen exclusi-
vament sobre la despesa, prevalent la 
sostenibilitat a costa de la suficiència.
Actuació exclusiva sobre les despeses:
 · (1985) Ampliació del període de 

càlcul de 2 a 8 anys
 · (1985) Ampliació del període de 

cotització mínima de 10 a 15 anys
 · (1985 i 2013) Absència de nego-

ciació amb els interlocutors 
socials

 · Renúncia en la pràctica a actuar 
sobre la separació de fonts de 
finançament (1985) i a abordar 
mesures de millora d’ingressos 
(2013).

 · (2013) Factor de sostenibilitat (FS), 
que suposa, com a única mesura 
d’ajustament del sistema, la reduc-
ció de la quantia inicial de la pensió

 · (2013) Nou Índex de Revaloració 
de Pensions (IRP), que no garan-
teix el manteniment del poder 
de compra de les pensions i les 
“condemna” a una revaloració del 
0,25% que, en la pràctica, suposa 
una quasicongelació. 
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“

”

EL PACTE DE 
TOLEDO (1995) 
SIGNIFICA:
CONSENS POLÍTIC 
I SOCIAL SOBRE 
LA NECESSITAT 
D’UN SISTEMA DE 
PENSIONS PÚBLIC 
I DE REPARTIMENT,  
A DESENVOLUPAR 
SOBRE UNA 
SÈRIE DE LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES…
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A
quests últims mesos estem 
assistint al clam creixent i 
majoritari de les persones 

pensionistes al nostre país, que 
reclamen una revaloració de les 
pensions d’acord amb el cost de la 
vida, així com un sistema que garan-
teixi unes pensions dignes presents 
i futures.

Les organitzacions signants, que 
representem 6.500 associacions 
de gent gran i 4.700.000 associats, 
subscrivim aquest manifest per 
mostrar el nostre ferm compro-
mís amb el seguit de punts que 
s’esmenten a continuació.

1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC 
DE PENSIONS
La pensió pública és un dret. Així ho 
reconeix la Constitució en l’article 
50: “Els poders públics han de garan-
tir, mitjançant pensions adequades 
i periòdicament actualitzades, la 
suficiència econòmica als ciutadans 
i ciutadanes durant la tercera edat.”

L’Estat ha de vetllar pels drets de la 
ciutadania, especialment pels de les 
persones més vulnerables.

Els drets es garanteixen des de 
l’àmbit públic, ja que és el que tota 
la ciutadania sostenim amb la nos-
tra contribució. Derivar aquest dret 
al sector privat suposa que deixi de 
ser un dret de totes les persones.

2. REVALORACIÓ DE LES 
PENSIONS SEGONS L’IPC
Garantir la suficiència econòmica 
dels pensionistes, com estableix la 
Constitució, requereix assegurar la 
revaloració real de les pensions, pre-
nent com a referència l’IPC, i proveir 
els recursos necessaris per a la sos-
tenibilitat del sistema i la suficiència 
de les seves prestacions.

Garantir la suficiència econòmica 
de les pensions implica necessària-
ment la substitució de l’Índex de 
revaloració de pensions actual —el 
concís “quart punt”— per una fór-
mula de revaloració que garanteixi 
el manteniment del poder adquisi-
tiu de les pensions actuals i futures.

3. DEROGACIÓ DEL FACTOR 
DE SOSTENIBILITAT ACTUAL I 
SUBSTITUCIÓ DE L’IRP
Aquest factor de sostenibilitat, regu-
lat en la reforma del 2013, vincula 
de manera obligatòria l’evolució de 
l’esperança de vida a la quantia de 
les pensions, de manera que con-
duirà a una rebaixa de les pensions 
presents i futures.

És imprescindible, així mateix, que 
s’incrementin les pensions mínimes 
i les pensions no contributives i el 
SOVI, fins a aconseguir quanties 
suficients i adequades, en cada cas, 
per garantir un nivell de vida digne 
i adequat a totes les persones pen-
sionistes del nostre país.

D’altra banda, cal també elevar 
fins al 60 % la base de càlcul per a 
les pensions de viduïtat, i complir, 
així, el que es va aprovar el 2011 
(Llei 27/2011).

4. UN PACTE D’ESTAT QUE 
GARANTEIXI LES PENSIONS 
PÚBLIQUES
Exigim un pacte d’Estat, subscrit per 
tots els partits polítics de l’arc parla-
mentari i amb la participació de tots 
els actors socials, que garanteixi un 
sistema de pensions dignes, fiable 
i durador, i que es marqui com a 
objectiu comú la sostenibilitat i la 
suficiència de les pensions actuals i 
futures, amb el tràmit corresponent 
en la Comissió del Pacte de Toledo.

Som conscients que el Sistema 
de Seguretat Social s’articula sobre 
el principi de solidaritat més ampli 
entre generacions i entre territoris, i 
en som ferms defensors. Exigim un 
treball digne i amb drets, i uns sala-
ris suficients, com garanteix l’article 
35 de la Constitució espanyola, 
que facin possible el sosteniment 
no només del Sistema públic de 
pensions, sinó també del conjunt 
de l’Estat del benestar. Nosaltres, la 
gent pensionista, volem defensar 
no només el nostre present, sinó 
també el futur dels nostres fills i filles 
i dels nostres nets i netes.

Per tot això, les organitzacions de 
gent gran signants d’aquest manifest 
fem una crida pública a secundar les 
mobilitzacions generals convocades 
en defensa del Sistema públic de 
pensions el proper mes d’abril, i les 
que siguin necessàries fins a aconse-
guir els objectius assenyalats.

Signants:
•  Unió Democràtica de Pensionistes 

d’Espanya (Udp)
•  Federació d’Associacions de Gent Gran 

del Principat d’Astúries (FAMPA)
•  Consell Aragonès de la Gent Gran 

(COAPEMA)
•  Gent Gran de Telefònica
•  Federació d’Associacions de Gent Gran 

de Catalunya (FATEC)
•  Confederació Espanyola d’Organitzacions 

de Gent Gran (CEOMA)
•  M. Cruz Mariscal, membre del Consell 

Andalús de sa Gent Gran
•  Federació d’Associacions de Cultura i 

Oci de la Gent Gran (FACOM)
•  Federació Estatal de Jubilats i Pensionistes 

de CCOO
•  Unió Estatal de Jubilats i Pensionistes d’UGT
•  Federació d’Organitzacions de Gent 

Gran d’Andalusia (FOAM)
•  Consell Regional de Gent Gran 

d’Extremadura
•  Coordinadora Nacional de Jubilats i 

Pensionistes de Catalunya 

MANIFEST PER LA DEFENSA DE LES 
PENSIONS PÚBLIQUES I DIGNES
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EL BESÒS, QÜESTIÓ D’IDENTITAT? 
(primera part)
L’espai que configura el Besòs mai no ha existit com 
a comarca, ni en aquells anys de la República, quan 
Santa Coloma es va anomenar Gramenet del Besòs. 
Aquesta afirmació no impedeix que l’espai que 
dibuixa i es concreta en la conca del riu no tingui 
uns punts i uns serveis en comú, que, amb la recupe-
ració del riu, cada cop es fan més evidents. 
També és cert que la nostra ciutat, Santa Coloma, 
a diferència del Vallès o del Baix Llobregat, 
no té una consciència de pertànyer a la comarca 
del Barcelonès (una institució quasi desmuntada i 
amb unes mínimes  competències). Poques vega-
des un sent a un ciutadà colomenc  dir “jo sóc del 
Barcelonès”, tot i tenir interessos compartits entre les 
ciutats properes amb Santa Coloma. Aquesta sensa-
ció de no sentir-se ni del Barcelonès ni del Besòs pot 
venir del fet de tenir Barcelona tan a prop. La sort 
que té Barcelona, que també és una sort nostra, és 
que al voltant d’ella hi ha ciutats molt importants, 
amb dinàmiques i identitats pròpies que cal conèi-
xer i respectar, i saber reconèixer el que cadascuna 
d’aquestes ciutats aporta.

Santa Coloma té una identitat pròpia molt forta, 
molt definida, que ens marca profundament, segura-
ment pel fet d’haver hagut de lluitar tant per salvar-la. 
Al llarg dels anys 60 i dels 70 Santa Coloma estava 
ferida de mort, i l’especulació, l’administració corrupta, 
els pelotazos, etc.,  feien de Santa Coloma una ciutat 
dormitori. Volien una ciutat ofegada i tancada, oblida-
da i nua, sense espais lliures i sense diners. I va ser la 
lluita en tots els terrenys del fort moviment veïnal que 
va salvar la ciutat. Quan es lluita molt per una causa, 
finalment la lluita, l’esforç col·lectiu, fa que estimis més 
allò pel qual lluites De vegades ens ha semblat que 
aquesta gran identitat, forjada amb moltes lluites, ens 
ha pogut aïllar de les ciutats properes.

Alguns no volen ni sentir parlar del Pla Popular, 
però aquell Pla Popular, ara en diríem Pla Estratègic, 
presentat al novembre de 1978 pel moviment veï-
nal, dirigit per l’arquitecte Xavier Valls, que va morir 
en l’atemptat terrorista de l’Hipercor l’any 1987, va 
dibuixar i definir la ciutat que volíem i que, a partir 
de 1979, entre totes i tots, hem anat construint i esti-
mant. 
La identitat no és un terme immutable. La identitat 
va canviant, es modula en el temps, amb els fets i 
amb els canvis demogràfics. No és el mateix la identi-
tat de la Santa Coloma rural, de poble petit, de cases 
d’estiueig dels barcelonins de principi del segle XX, o 

la Santa Coloma suburbi dels anys 60, quan el creixe-
ment demogràfic va arribar a 150.000 veïns. Les iden-
titats sumen, es transformen. És a partir dels anys 80 
que se sedimenta l’actual identitat colomenca: una 
ciutat d’arrels catalanes, una ciutat plural, una ciutat 
viva, activa amb una bona xarxa social d’entitats i tei-
xit associatiu, una ciutat reivindicativa, treballadora i 
una ciutat molt solidària. 
Avui, ja entrats en el segle XXI, també la identitat està 
canviant amb les aportacions dels nouvinguts, que 
conformen una ciutat diferent, plural i multicultural.

Així com podem parlar d’identitat pròpia no ho 
podem dir quan parlem d’identitat metropolitana; 
fins i tot xoca la mínima relació amb les ciutats veï-
nes (Badalona i Sant Adrià), quan certament amb 
aquestes ciutats tenim interessos comuns, i si amb 
aquestes ciutats properes el contacte és mínim, 
encara és menor si parlem de la relació amb el 
Vallès, on pràcticament l’única relació és la que ens 
donen molts colomencs que van a treballar a les 
indústries i empreses dels Vallès (sense una xarxa 
de transport públic). Ara, des d’algunes institucions, 
sembla que es vol parlar del Baix Besòs. Quan el riu 
no existia, ja que era un autèntic clavegueram, Santa 
Coloma i la resta de ciutats de la conca del Besòs 
vivíem d’esquena al riu. El riu era una veritable barre-
ra, que ens distanciava i ens allunyava a uns dels 
altres. A part de Sant Adrià de Besòs, cap altra ciutat 
no volia portar el nom de Besòs (a diferència del 
Llobregat). Un cop que el riu ha tornat a ser un riu, i 
superada la barrera, la llera del Besòs s’està convertint 
en un llarg passeig (bicicletes, patins, caminadors, 
espai de lleure i de trobada) que utilitzen i compar-
teixen els veïns de Montcada, Barcelona, Sant Adrià i 
Santa Coloma.

A aquest territori del Besòs cal sumar-hi alguns 
districtes de Barcelona (Nou Barris, Sant Martí 
i Sant Andreu) i també Badalona, i d’aquesta 
forma podrem afrontar els reptes existents i les 
vulnerabilitats socials i urbanes. Existeix un deute 
històric amb el Besòs i la seva gent, per tal de con-
vertir-lo en una nova centralitat metropolitana, amb 
projectes vinculats a l’aigua, a les lleres i als barris. 
El nou Besòs ja no serà mai més una barrera i sí un 
pont d’unió entre les veïnes i els veïns  dels barris  
del Besòs.

En definitiva, el nou espai del Baix Besòs pot 
ajudar-nos a formar un lloc d’ús comú, de trobada, 
una espècie de nova identitat més col·lectiva, més 
rica i més engrescadora. 

Ferran Saro
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REPRESENTATIVITAT EN LA LLUITA 
PER LES PENSIONS

Benvolgut/da, 
De fa molts anys, des de l’inici de l’etapa democràtica 
actual, la representació dels treballadors i treballadores del 
nostre país és compartida majoritàriament per dos sindi-
cats, CCOO i UGT. Cada quatre anys, en les empreses i els 
centres de treball, els treballadors i treballadors elegeixen 
democràticament els seus representants; i això és així des 
dels anys setanta.

Cal dir que el nostre sistema de representació sindical 
desincentiva l’afiliació sindical. És així pel fet que són els 
organismes de representació unitaris, comitès d’empresa 
i juntes de personal, els que, en l’àmbit de les empreses o 
de les administracions, ostenten la representativitat. Ara 
bé, és en els àmbits superiors de negociació col·lectiva, en 
els sectors, on es fa valer la representació dels sindicats i 
també en els àmbits de la concertació, amb la patronal o 
amb les administracions públiques.

Per tant, hem de concloure que la representativitat sin-
dical, regulada en la Llei orgànica de llibertat sindical i en 
tot l’entramat legislatiu, dels dos sindicats més representa-
tius és clara i reuneix tots els requisits democràtics.

Aquests dies estem immersos en un seguit de mobilit-
zacions protagonitzades pels jubilats i jubilades. Aquests 
i aquestes, en el seu dia, treballadors i treballadores en 
actiu, van tenir com a referents sindicals els mateixos 
CCOO i UGT.  
Se’m fa estrany, doncs, que, des de plataformes, coordi-
nadores o marees de pensionistes, es vulgui qüestionar 
o desvirtuar la representativitat dels sindicats més repre-
sentatius, i per cert, de classe i generals. El tema encara 
és més difícil d’entendre pel fet que no hi ha cap sistema 
democràtic que validi la representativitat en el marc de les 
persones jubilades i pensionistes. 
Una vegada i una altra s’està dient que, al marge d’una de 
les reivindicacions més importants com és l’increment de 
les pensions segons l’IPC, hi ha un problema estructural, 
la mateixa viabilitat del Sistema públic de pensions. Tant 
en el primer com en el segon, encara més en el segon, 

la viabilitat del sistema afecta de manera directa els inte-
ressos dels treballadors i treballadores en actiu. I aquests, 
com abans ho varen fer els actuals pensionistes i jubilats, 
democràticament han decidit que qui millor els represen-
ta són els dos sindicats més representatius.

Qui vol deslegitimar la representativitat dels sindicats 
més representatius, ara i des que hi ha democràcia en el 
nostre país, cau en l’absurd. És com si hom volgués desle-
gitimar la representació actual en el Congrés de Diputats. 
Una cosa és que no agradi l’actual configuració de les 
majories parlamentàries, i l’actual Govern. A mi personal-
ment no m’agrada gens, i des de la lluita política, social 
i sindical treballo i seguiré treballant per canviar-ho. Ara, 
és absurd negar el que és evident: va guanyar la dreta, 
les dretes, i governen, ens governen amb polítiques de 
dretes. No hem d’esperar res d’ells, cal combatre les seves 
polítiques des de les lluites socials, sindicals i polítiques.

Ningú no té dret a vetar ningú, tothom hi és convocat, 
cadascú amb la seva pròpia personalitat. Em refereixo a 
les organitzacions socials, sindicals i polítiques, i també 
amb la seva representativitat, guanyada democràtica-
ment. 

Darrera consideració. El tema del Sistema públic de 
pensions afecta tota la societat. És consagrat en l’article 50 
de la nostra Constitució, en el capítol tercer on es recullen 
els principis rectors de la política social i econòmica, en 
el títol 1 dels drets i dels deures fonamentals. És un dret i 
un deure de tothom defensar-lo, i treballar, no només per 
mantenir-lo, sinó també per perfeccionar-lo.

Cal doncs treballar socialment, sindicalment i políti-
cament, de manera unitària i continuada, per assolir els 
objectius que ens són comuns a totes les persones jubi-
lades i pensionistes, a les seves famílies i als treballadors 
i treballadores en actiu o que, no tenint una feina, volen 
treballar. No podem obviar, més ben dit, hem de fer partí-
cips en aquestes lluites les organitzacions socials, sindicals 
i polítiques que comparteixen aquest doble objectiu: 
manteniment i perfeccionament del Sistema públic de 
pensions i l’increment automàtic i anual de les pensions 
segons l’IPC.  

Jaume 

UNA SOCIETAT FERIDA, QUE 
ENCARA ESPERA JUSTÍCIA
En l’escaiença de la possibilitat que les coses públiques, a 
Catalunya, puguin millorar, val la pena recordar els fets de 
l’any malaurat de 2012, en plena crisi, quan un Govern va 
efectuar les anomenades “retallades” dels serveis públics.

En primeríssim lloc, cal recordar que, en aquell moment, 
com en qualsevol altre moment, en la societat catalana, 
de diners, n’hi havia autèntiques muntanyes (vull dir, és 

clar, en mans privades), i no pas ben guanyats, sinó, gene-
ralment, al contrari. I que el professor Vicenç Navarro, de la 
Pompeu Fabra, ha demostrat públicament diverses vega-
des, de manera brillant, amb les corresponents xifres, com 
petits esforços fiscals haurien sigut suficients per equilibrar 
els pressupostos públics, tant a Catalunya com al conjunt 
d’Espanya. Però, i en tots dos casos, es va optar per la 
vergonyosa acció d’expropiar recursos dels serveis a les 
persones. I també cal recordar que, ni en aquell moment, 
ni després, no hi va haver protestes corresponents a la 
gravetat dels fets.
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El volum i el detall de les retallades, per centrar-nos 
només en la sanitat,  segons informació procedent de 
CCOO, van ser els següents:
Sanitat:
1)  1.300 milions de disminució del pressupost.
2)  Això va comportar l’acomiadament d’unes 12.000 

persones, entre metges, infermeres i personal auxiliar. 
Aproximadament una meitat en la sanitat pública i altre 
tant en la concertada. No sabem si aquestes persones 
van trobar, o han trobat, altra feina, sobretot del mateix 
nivell remuneratiu. Però sí que sabem que, d’aleshores 
ençà, la sanitat ha anat coixa, com ben sovint moltes 
persones poden comprovar per si mateixes.
(Els dos darrers anys hi ha hagut un augment de perso-
nal d’unes 1.000 persones. Doncs encara en falten unes 
11.000.)

3)  I no es va acabar aquí. Els salaris van ser disminuïts en 
un 5 %, sobre la massa salarial (és a dir: disminució 
aplicada de manera inversament proporcional a l’escala 
de sous). I, encara, es va suspendre el pagament de les 
pagues extres dels anys 2012, 2013 i 2014, igual com a 
la resta de treballadors públics. (Actualment s’ha arribat 
a compensar la de 2012.)

Ensenyament:
En l’ensenyament, em sap greu, però no m’ha sigut pos-
sible saber-ne les dades, malgrat diverses temptatives. De 
tota manera, podem ben suposar que, tant la quantitat 
retallada, com el nombre de mestres acomiadats, com 
la rebaixa dels sous i la suspensió de les pagues extres, 
devien ser molt similars al cas de la sanitat.

Però, en aquest cas, l’any 2017, a causa d’una vaga 
de mestres i per la pressió de la CUP (no mai perquè 
el Govern de Catalunya tingués consciència de la seva 
obligació), hi va haver un augment molt relatiu del pres-
supost.

I darrerament, en una assemblea estatal, el mes de 
març, i en una a Catalunya el mes de juny, s’ha acordat un 
augment de personal de 16.000 mestres, a Catalunya, a 
aplicar de manera gradual des del 2018 fins al 2023. 

Voldria fer notar un petit “detall”. Aquesta restitució de lo 
expropiat, en l’ensenyament, es produeix, com veiem, de 
manera escalonada al llarg de 5 anys. Però la retallada no. 
Aquesta va ser de cop.

L’any 2012, un Govern va fer les “retallades”. Però, després 
(2016-17), un altre Govern de la mateixa tendència les ha 
mantingudes, fins i tot davant les exigències dels com-
panys/es de la CUP.

 Així, en l’ensenyament (en la sanitat ja ho veurem), hau-
rem passat un total d’11 anys d’estreteses (oficialment par-
lant, d’”austeritat”), de tipus social i personal. I això, a millor 
glòria de la salut econòmica i bancària de les elits domi-
nants nostrades. Amb dirigents d’aquesta ideologia... 

Antoni Ferret

SIS ESPASES QUE APUNTEN AL COR 
DE LA NOSTRA GENT

Que el PDECat tingui 6 conselleries en el futur Govern, tal 
com es preveu, és un problema gravíssim. Això és molt 
més important que el fet, secundari, de qui sigui el presi-
dent.

La gent del PDECat (Convergència) són la gent que sem-
pre s’han sentit, i se senten, “amos” de Catalunya per dret 
propi. Que han fet i desfet; moltes vegades, certament, en 
defensa de la identitat del poble, sobretot els primers anys 
de l’autonomia. Això sempre se’ls haurà de reconèixer (his-
tòricament). Però, per desgràcia, gairebé només ha sigut 
això. 

Pel que fa a inversions socials, per millorar la vida de la 
gent, en una societat estructuralment injusta, no han pas 
destacat de manera positiva, sinó al revés. Dades esta-
dístiques serioses diuen que Catalunya ha anat a la cua 
d’Espanya en inversions socials, durant els trenta-i-tants 
anys de democràcia liberal. I són dades que mai no han 
sigut contestades. 

A més a més, hi ha hagut fets escandalosos, i, dient-ho 
ben dit, antipatriòtics, com quan l’any 2011 (em sembla 
que va ser el 2011)  el Govern del senyor Mas, per estalviar 
diners públics, va retallar el PIRMI (el subsidi als pobres). 
L’última cosa que un Govern, que fos un Govern de veritat, 
hauria fet mai a la vida. O bé quan el pressupost de l’any 
2012, amb el mateix Govern, va retallar més de mil milions 
al pressupost de sanitat, amb l’acomiadament de 12.000 
treballadors públics, i més o menys altre tant al pressupost 
d’educació. Tot això perquè “hi havia una crisi”, que reduïa 
els ingressos públics. Però quan a Catalunya, com a tot 
arreu, hi havia fortunes enormes, adquirides quasi sempre 
de manera capitalista (és a dir: irregular). I quan les matei-
xes persones, en general, continuaven ingressant encara 
grans sumes. I la “solució” va ser retallar de les necessitats 
populars. I, fins ara i tant, encara no ho han tornat.

“Aquesta gent” és la mateixa que ara ha d’assumir 6 
conselleries, és a dir, el quasi control del Govern. Què en 
podríem esperar???

És clar: diran que han guanyat les eleccions, lo qual no és 
tècnicament del tot veritat. Però deixem-ho. Avui, amb les 
dades electorals, hi hauria tres possibles majories o quasi, 
a saber: 

PDECat + ERC + CUP //  ERC + PSC + CatComú + CUP  
//   ERC + Cs + PSC  

No és veritat que l’única sortida sigui de la mà del 
PDECat.

Aquesta és la que no convé de cap manera a la població 
normal. 

Antoni Ferret
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E
l El passat 26 d’abril, pràc-
ticament a la mateixa hora 
que a l’assemblea de CCOO 

BLLAPAG, quan la companya 
Mònica llegia el manifest sobre la 
visibilitat per transformar la mirada 
en el dia de la Visibilitat Lèsbica, 
es donava a conèixer la sentència 
del Tribunal Supremo, sobre el que 
s’ha anomenat cas de la Manada. 
Dos pols totalment oposats. Quan 
en l’assemblea reclamàvem més 
IGUALTAT, els magistrats treien una 
sentència injusta per a les dones 
i totalment cegada des del més 
estricte punt de vista masclista. 

En la dècada dels seixanta es va 
fer famosa una sevillana  que deia: 
“No me gusta que a los toros te 
pongas la minifalda, la gente mira 
pa arriba porque quiere ver tu cara 
y quieren ver tus rodillas, los niñatos 
que pesaos no dejan de contemplar-
te, me revelo y me revelo y tengo 
que pelarme y a los toros no los 
veo”.  Efectivament, aquest mascle 
havia de donar la cara per ella, de tal 
manera que li “recomanava” que no 
anés a veure els toros amb minifal-
dilla, perquè podia provocar, perquè 
els “niñatos” no es podien controlar, 
i per evitar problemes el millor era 
anar ben tapada. Arguments sem-
blants van fer servir els defensors 

dels cinc homes que van agredir 
sexualment una noia jove. Cinc 
contra una, acorralada en un portal, 
en una ciutat a la qual havien anat a 
la cerca de carn jove per divertir-se, 
amb el propòsit de fer-ho públic a 
les xarxes socials, per tal de demos-
trar les seves capacitats sexuals. No 
és violació, és abús, diuen els jutges. 

Han passat gairebé dos anys 
des dels successos de Pamplona, 
un temps més que considerable 
perquè no hi quedés cap tipus de 
dubtes, sobre el que va suposar 
l’agressió i la violació.  Però no, com 
aquell jutge de fa uns quants anys, 
que va dir que matar una dona amb 
cinquanta punyalades no suposava 
acarnissament, perquè a la prime-
ra, donada directament al cor, la 
dona ja havia mort, i la sentència 
era menor per no ser considerat 
com a agreujant, els del tribunal 
actual han considerat que... Què es 
pot considerar que no sigui raonar 
com a persones i veure que una 
sola jove està totalment indefensa 
davant de cinc homes. Què havia 
de demostrar aquesta noia, la vícti-
ma del cas, com havia d’explicar al 
tribunal el seu martiri durant tots 
aquells moments, i les seqüeles de 
després, com ho podia explicar a 
qui no tenien ganes d’escoltar, a 

qui partien de la seva culpabilitat per 
estar al carrer en una ciutat en  festes 
a aquelles hores?

Potser molts homes hauríem 
d’entendre que l’adverbi de negació 
NO és prou contundent, que No vol 
dir No, simplement i planerament. 
Que no és un acte per sentir-se orgu-
llós agafar una dona i sotmetre-la a 
les més baixes vexacions, que no es 
justifica ni per l’estat d’embriaguesa, 
ni per les apostes masclistes entre 
ells, ni té cap tipus de mèrit, sinó que 
es tracta d’una pura covardia masclis-
ta, sense més apel·latius.  

Que en aquest segle XXI, i en 
aquest país democràtic, amb lleis 
que protegeixen les dones, hi pugui 
existir encara homes que no sàpiguen 
controlar els seus desitjos més brutals, 
aquells que els fan similars a qualsevol 
animal no racional, que encara hi hagi 
unes lleis que es puguin interpretar 
segons l’esperit i el tarannà de per-
sones que fan de jutges i que tenen 
les seves ideologies patriarcals, que 
es culpabilitzi la víctima en comptes 
dels agressors, que s’hagin d’explicar 
una vegada i una altra  els fets, que 
les dones puguin ser acoquinades, 
jutjades, violades, assassinades o 
humiliades per uns i altres, és un clar 
símptoma que ningú no reconeix que 
les dones tenen les mateixes lliber-

VIOLÈNCIES CONTRA LES DONES I 
JUSTÍCIA INJUSTA
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l passat 8 de Març, arreu del món, es 
va commemorar el Dia Internacional 
de la Dona Treballadora, no només en 

memòria de les 146 treballadores tèxtils que 
van morir el 1908 en un gran incendi —
segurament provocat per l’empresari— que 
va destruir la fàbrica de Nova York on treba-
llaven i on romanien tancades com a pro-
testa, sinó per les lluites de totes les dones 
del món per unes condicions de vida i de 
treball dignes. Encara és necessària aquesta 
commemoració perquè, malauradament, 
en ple segle xxi, per a moltes dones, treba-
lladores assalariades i treballadores sense 
salari, les desigualtats i l’explotació conti-
nuen sent un flagell generalitzat. 

Safia Azizi, Busrha i Zhona, Ilham 
Ben Chrif i Souad Zniter... Possiblement 
aquests noms no us diuen res. Són dones 
anònimes, dones que van morir entre el 
2008 i el març del 2017 a conseqüència 
d’una allau humana a la frontera de la 
ciutat autònoma de Melilla, mentre tre-
ballaven com a tragineres, una feina que 
consisteix a creuar les fronteres de Ceuta 
o Melilla, recollir fardells de més de 90 
quilos i portar-los a sobre les espatlles 
fins a territori marroquí per només uns 
5 o 10 euros per fardell. Per la distància 
que han de recórrer (la majoria viuen a 
Nador, a 16 km de Melilla, o més lluny, 
a Farkhana, Beni Ensar..., encara que han 
d’estar empadronades a la província de 
Nador perquè així no necessiten el visat 
per entrar a Melilla) i pels horaris de la 
frontera (de les sis de la matinada a les 
dues del migdia) només poden fer dos 
viatges al dia. Els fardells contenen dife-
rents articles (electrodomèstics, coure, 
ferralla…), però, sobretot, roba de sego-
na mà. Roba rebutjada dels països rics i 
enviada cap als països empobrits. Roba 
que, segurament, ha estat confeccionada 
per altres dones, explotades a les grans 
maquiles del sud-est asiàtic o de l’Amèrica 
Central, la Xina o el Pakistan... Es tracta, en 
aquest cas, també, de treballadores que, 
com les tragineres, no disposen dels drets 
laborals més elementals. Segons diferents 
fonts consultades, aquesta activitat lliure 
d’impostos genera més de 1.000 milions 
anuals a Ceuta i Melilla, i d’ella malviuen, a 
l’altra banda de la frontera, 45.000 perso-
nes, de les quals el 75% són dones.

Segons diferents informes elaborats 
per organitzacions com ara Irídia (Centre 
per la Defensa del Drets Humans) o 
APDHA (Associació Pro Drets Humans 

d’Andalusia), entre d’altres, les treballa-
dores frontereres no només són explo-
tades econòmicament, sinó que també 
pateixen tot tipus de violència, des de 
verbal per part dels agents, tant de la part 
espanyola com marroquina, fins a física, 
com ara puntades, empentes, cops… 
Més d’una vegada, els tallen els fardells 
amb un ganivet i escampen la mercaderia 
per terra… Aquesta violència és exercida 
majoritàriament contra les dones més vul-
nerables, com ara les dones grans.

És un clàssic de la seva realitat quotidia-
na: dones invisibles, treballadores, que ni 
tan sols reben la consideració de treba-
lladores, que no tenen drets laborals ni 
prestacions socials ni sanitàries ni accés a 
cap tipus de prestació econòmica. No exis-
teixen, són com ombres que esperen dia 
rere dia a la frontera i, si tenen sort, podran 
creuar-la amb una càrrega dues vegades 
superior al seu pes, amb el consegüent 
desgast físic i també moral. Pateixen dolors 
a les articulacions, fractures als turmells, 
mal d’esquena, problemes respiratoris, 
mal de cap continu, estrés, desnutrició, 
cansament o envelliment accelerat, entre 
d’altres, i, per tant, tenen una esperança de 
vida molt per sota de la de les dones que 
tenen una situació laboral més normalit-
zada.

Pel que fa al perfil d’aquest col·lectiu, 
sovint es tracta de dones que o no han 
estat mai escolaritzades o que han tingut 
una escolarització molt breu. Casades des 
de molt joves —a vegades són mares 
de criatures petites i, al mateix temps, 
són àvies—, per a moltes el que aconse-
gueixen fent de tragineres són els únics 
ingressos que entren a casa, ja que o han 
quedat vídues o han estat repudiades pel 
seu entorn familiar o abandonades. Ara 
bé, amb el que cobren no en tenen prou 
per sobreviure i han de compaginar la 
feina de tragineres amb el treball domès-
tic, la venda ambulant o les demandes 
d’almoina. És una activitat que, en molts 
casos, passa de mares a filles, ja que és 
molt difícil sortir-se’n. És un cercle tancat 
que les ofega cada vegada més. És com un 
terra enganxifós del qual no poden aixecar 
els peus.

Per Abdelkader El Founti, líder sindical 
de la Central General de Treballadors 
(CGT) de Melilla: “son batalladoras de un 
trabajo esclavo”. 

Estrella Pineda
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tats que els homes, que les 
seves vides són tan valuoses 
con les dels homes, que els 
seus drets són iguals als dels 
homes, en definitiva que les 
lleis també es fan per  pena-
litzar qui no les compleix i qui 
té un comportament delictiu 
clar, i no es banalitzi la vio-
lència sexual i es qüestioni la 
credibilitat de les víctimes. 

Necessitem quelcom més 
que sortir al carrer a fer grans 
manifestacions a favor de la 
igualtat de les dones, com 
la magnífica d’aquest any 
el 8 de Març, o les que es 
fan sempre als voltants del 
25 de novembre, dia per 
l’erradicació de la violència 
masclista. Cal molta més 
pedagogia, de tot tipus, a les 
escoles i els centres educa-
tius, a les famílies, i als àmbits 
socials i d’oci. I sobretot cal 
que es respectin els drets 
humans més elementals, 
amb independència del 
sexe o tendència sexual, cal 
que pensem i actuem com 
a éssers humans, no com a 
bandades de llops. 

Carmen Romero

LES DONES 
TRAGINERES DE LA 
FRONTERA SUD
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Bases del 19 è Premi de Poesia 
de Tardor que convoca la  
Federació de Pensionistes i 
Jubilats de Comissions Obreres 
de Catalunya

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

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

3. El tema és lliure.

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

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

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

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

8. El termini de presentació dels treballs 
finalitza el 28 d’octubre del 2018.

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

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

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

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

13. Els resultats es donaran a conèixer el  
29 de novembre del 2018, a les 18 hores, als 
locals de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 
16) de Barcelona.

CULTURA
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Bases del 19 Premio de Poesía 
de Otoño que convoca la 
Federación de Pensionistas y 
Jubilados de Comisiones Obreras 
de Catalunya

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

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

3. El tema es libre.

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

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

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

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

8. El plazo de presentación de los trabajos 
finalizará el 28 de octubre de 2018.

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

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

11. Ningún participante podrá obtener más 
de un premio.

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

13. Los resultados se darán a conocer el 
29 de noviembre de 2018, a las 18 horas, 
en los locales de CCOO de Catalunya (Via 
Laietana, 16) en Barcelona.



ACTIVITATS

EXPOSICIÓ:“QUE NO S’APAGUI LA 
LLUM D’ELNA”

ACTIVITATS TERRITORIS
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E
l passat 17 de març, a les 18 
hores, a la seu de CCOO, es 
va a inaugurar l’exposició 

“Que no s’apagui la llum d’Elna”. 
Aquest projecte s’emmarca en el 
compromís que, des del conjunt 
de Comissions Obreres, tenim amb 
la recuperació i el manteniment de 
la memòria històrica, convençuts 
que recordar el nostre passat és 
l’única forma per combatre el silen-
ci i l’oblit. 

La companya Rosa Sans (directo-
ra de la Fundació Cipriano Garcia) 
va inaugurar l’exposició fent un 

breu recorregut del que va suposar 
per a més de 400.000 persones 
fugir de la repressió i franquista per 
anar a parar als camps de concen-
tració del sud de França i com, per 
auxiliar mares i nadons, va néixer 
la Maternitat d’Elna. També va fer 
menció de l’ofensiva de les forces 
més conservadores europees en la 
construcció d’un nou relat, contat i 
manipulat pels vencedors.

L’acte va tenir lloc a les 18’30, a 
l’espai-assemblea “Diàlegs“, amb 
la participació de Nicolás García 
(alcalde d’Elna durant el període 
2001–2014) i Michela Albarello 
(secretària d’Internacional), i amb el 
guiatge d’Estrella Pineda (Federació 
de Pensionistes). 

Nicolás García inicià la seva inter-
venció fent referència a l’èxode 
republicà, tant des de la perspec-
tiva de les persones que arribaven 
procedents d’un país destruït per la 
guerra, com també des de la visió 
de la població autòctona (una peti-
ta població) que va veure l’arribada 
de més de 400.000 persones, malal-
tes, famèliques, desmoralitzades... 

tot això amb l’amenaça d’un nou 
escenari bèl·lic que hauria d’abastar 
tot Europa. Enmig d’aquesta bar-
bàrie, Elisabeth Eidenbenz va crear 
la Maternitat d’Elna. Nicolàs va 
afirmar que, abans d’Elisabeth, hi 
havia “caritat”, i desprès, solidaritat 
humanitària. 

L’edifici on hi havia hagut la 
Maternitat es va mantenir durant 
molts anys sense que la població 
sabés què hi havia hagut (o, si més 
no, no ho volien saber), fins que, 
al 2005, sent alcalde d’Elna Nicolás 
García, l’edifici va ser adquirit per 
l’Ajuntament, amb la finalitat de 
donar a conèixer el que s’hi havia 
fet i transmetre a la memòria 
col·lectiva els valors que van 
impregnar la Maternitat.

Nicolás García també va fer espe-
cial menció a la col·laboració que 
va rebre de la Conselleria d’Interior 
i Relaciones Institucionals, de la 
Generalitat de Catalunya, durant el 
període 2006-2010, quan n’era con-
seller el Sr. Joan Saura.

Michela Albarello inicià la seva 
intervenció amb una reflexió sobre 



HOMENATGE A TERESA CORTINA 

E
l passat divendres 11 
de maig, la Federació 
de Pensionistes de 

CCOO va retre homenat-
ge a la companya Teresa 
Cortina Cirera, de 95 anys, 
treballadora del tèxtil i 
veïna de Mataró. Volíem 
posar en valor la seva soli-
daritat, el seu compromís, 
la seva valentia, la seva 
lluita per unes condicions 
de vida i de treball dignes 
per a les  treballadores i els 
treballadors i haver-ho fet, 
a més, en els temps difícils 
de la dictadura. Al mateix 
temps, volíem destacar la 
seva fidelitat a CCOO, sindi-
cat al qual pertany des de 
la seva fundació.

L’organització d’aquest 
acte ha estat fruit d’un 
treball en equip amb els companys/es de la Federació de 
Pensionistes de la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental, el 
Maresme i Osona i amb el suport dels companys i companyes 
de CCOO del territori i l’Ajuntament de Mataró. També han estat 
essencials l’ajut i la col·laboració de la família, en concret de la 
filla, Núria, i de la neta, Coral. Sense aquestes complicitats, l’acte 
de reconeixement a la companya Teresa Cortina no hauria estat 
possible. 

A l’acte van intervenir: Juan Carlos Jerez, regidor de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró, 
Miquel Lluch i Gonzalo Plata, secretaris de la Federació de 
Pensionistes i de la Unió Intercomarcal VORMAROS, respectiva-
ment, de Comissions Obreres.

La companya Vanesa Luque, en representació de la nova gene-
ració de dones treballadores i sindicalistes, li va entregar un ram 
de flors a la Teresa, li va agrair el seu compromís sindical i la va 
proposar com un model a seguir. Tot seguit, la Núria (filla de la 
Teresa) ens va adreçar unes paraules des de la seva visió de  filla. 
Els companys Jaume Roig i Xavier Hernández li van entregar una  
placa en reconeixement de la seva trajectòria. 

Xavier Pacheco (secretari general de CCOO de Catalunya ) va 
tancar l’acte.

Va ser un acte entranyable i càlid, que va començar amb el 
Cant dels Ocells i es va cloure amb el cant de la Internacional. 
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què significa la solidaritat, com un 
sentiment ampli, inclusiu i universal. 
Com un sentiment que traspassa 
fronteres i vincles de comunitats, 
i ho va fer a través de diferents 
exemples concrets, oferint-nos una 
panoràmica que va més enllà d’Elna 
i de la Maternitat.

Inicià el seu recorregut citant un 
article de Mary Beart, professora a 
la Universitat de Cambridge i gran 
coneixedora del món clàssic, que 
constata que les veus de les dones 
s’han silenciat sempre, i, si se n’han 
silenciat les veus, també les accions. 
Ens va recordar Irena Sandle, infer-
mera polonesa que va salvar la vida 
a més de 2.500 nens i nenes en la 
Segona Guerra Mundial; les dones 
kurdes, lluitant per l’alliberament 
del seu poble; les dones de Chiapas, 
teixint complicitats; el moviment 
de les Dames de Negre, movi-
ment pacifista que neix a Israel per 
denunciar la constant violació dels 
drets humans del poble palestí per 
part de l’exèrcit israelià, i que es va 
estendre per tot el món; la lideres-
sa sindicalista boliviana Domitila 
Barrientos; les dones dels treballa-
dors de la canya a Colòmbia... 

Retrocedint en el temps, va fer 
esment de totes les dones que van 
començar grans lluites a la Rússia 
de 1917 o a Egipte al 2011. Dones 
que van protagonitzar les reivindi-
cacions pel pa, pels aliments bàsics 
per als fills/filles i les seves famílies, 
i que després s’han transformat en 
reivindicacions laborals.

Esteve Bosch de Jaureguízar ens 
regalà la seva poesia, viva, forta, real, 
una poesia que neix de les realitats 
quotidianes que ens afecten; les 
retallades sanitàries, educatives, 
l’atur, la precarietat... però també de 
la lluita i l’esperança. Finalitzà la seva 
actuació amb la interpretació d’un 
poema escrit especialment per a 
l’exposició: “Versos para Elna”.

Tancà l’acte Miquel Lluch, secreta-
ri de la Federació de Pensionistes. 
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COHABITATGE SÈNIOR

E
l  dia 21 de març en Josep 
M. Ricart, coordinador de 
l’àrea sènior de la cooperativa 

d’habitatge Sostre Cívic, va fer, a 
Figueres, una xerrada informativa 
sobre el COHABITATGE SÈNIOR.

Ens va explicar que l’habitatge 
en règim de cooperativa implica 
tota una filosofia de vida: viven-
des no especulatives, seguretat, 
autogestió, sostenibilitat, propie-
tat, temps i espais compartits, 
costos asequibles... I que una coo-
perativa d’habitatge sènior vol dir 
que un grup de gent gran esdevé 
un grup autogestionat de bon 
veïnatge, on cadascú preserva 
un espai privat, però amb espais, 
serveis i activitats col·lectives; on 
viure el darrer tram de la nostra 
vida en bona companyia i deci-
dint com volem viure-la.

Hi van assistir unes 30 persones 
i es va complir la finalitat de la 
xerrada: constituir un petit grup 
de persones amb interès per ini-
ciar el procés de coneixença per a 
crear una cooperativa d’habitatge 
sènior a l’Alt Empordà. 

ACTE SOBRE IMMIGRACIÓ

E
l dimecres 14 de febrer d’enguany, a les 18 hores i 
organitzat per la Comissió de Cultura i el Sindicat de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO a Girona, vam fer una 

xerrada sobre “Immigració i asil a Europa i en especial a l’Estat 
espanyol”, a càrrec de l’advocada Sra. Anna Serra, respon-
sable de l’àmbit d’Immigració de Creu Roja a Girona, a més 
d’ocupar el càrrec de presidenta del Comitè d’Empresa de 
l’esmentada ONG.

Va parlar, entre d’altres temes, de les rutes migratòries al 
Mediterrani. Els bloquejos que hi ha a nivell de determinades 
fronteres europees, com Grècia i els Balcans. Fent esment de 
les fronteres de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i de 
l’incompliment dels protocols internacionals en matèria d’asil, així 
com de les “devolucions en calent”. També va parlar dels CIE, i de 
les deficiències del seu funcionament i els successos no inves-
tigats de mals tractes i fins i tot de la mort d’una persona en les 
seves dependències.

 Repassà la Llei d’Estrangeria, i com es dificulta la seva apli-
cació al no desenvolupar-se el Reglament corresponent.  

Va incidir en els acords signats amb Turquia i Líbia, aquest 
últim un Estat fallit on s’han demostrat casos d’esclavisme i 
de tràfic de persones, a més de violacions sistemàtiques de 
dones.

Per últim, va explicar les dades que té Creu Roja a Girona 
sobre demandes d’asil, per l’especial entrada per la fronte-
ra amb França, i la insuficient aplicació dels compromisos 
signats per països europeus en allò que fa a contingents 
d’admissió, i com les organitzacions encarregades del sistema 
el desenvolupen amb entrebancs.  

Es va iniciar un diàleg fluid entre  algunes de  les 30 per-
sones que ocupaven la sala d’actes del sindicat.

El secretari general a Girona, Bartomeu Compte, i membres 
de la seva executiva varen participar en la xerrada. A les 19 h 
15 minuts es dona per tancat l’acte. 
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LES COLÒNIES TÈXTILS DEL RIU 
LLOBREGAT AMB VEU DE DONA

SORTIDA CULTURAL - HISTÒRICA, GUIADA PER 
L’ASSUMPTA MONTELLÀ  

E
ls El 3 de març de 2018, des de CCOO Girona, vam 
organitzar aquesta sortida, com un acte més del Dia 
internacional de la dona treballadora i com a continua-

ció de la xerrada que vam fer l’any passat, amb l’Assumpta, 
sobre el seu llibre “El silenci dels telers”.

L’Assumpta Montellà és historiadora i escriptora, i el seu 
primer llibre, La Maternitat d’Elna (2005) ha aconseguit un 
gran èxit.

En el llibre El silenci dels telers, l’Assumpta Montellà dona 
veu a les dones i les nenes que van viure i treballar a les 
colònies tèxtils de Catalunya en el segle passat. Testimonis 
que mostren les condicions precàries en què treballaven i 
vivien.

El llibre és un rigorós i emocionat homenatge a les dones 
que, al llarg de cent cinquanta anys, han viscut i treballat en 
aquest món de les colònies.

En aquesta sortida, vam ser quaranta persones que 
vam poder reviure el passat a través de les  dues colònies 
que vam visitar, la de Can Vidal de Puig-reig, i la de Can 
Viladomíu de Gironella, amb els seus respectius museus, i 
vam visitar espais com l’escola, la fàbrica o els habitatges, i 
també la torre de l’amo...

Va ser un privilegi comptar  amb l’Assumpta com a guia, 
gran coneixedora del tema.

Ens va donar una gran lliçó d’història, explicada d’una 
manera amena i emotiva.

De ben segur que no oblidarem mai aquesta sortida.
Fins a la propera! 

RECORREGUT URBÀ GUIAT: 
LLEGATS DE L’ESCLAVITUD I 
L’ABOLICIONISME

E
ls passats dies 12 d’abril i 19 de maig, 
les companyes i els companys de la 
Federació de Pensionistes van fer un 

recorregut per la ciutat de Barcelona per 
conèixer alguns dels espais relacionats amb 
l’esclavisme, derivat del tràfic transatlàntic, i la 
seva abolició.

Contràriament al que es pensa, l’esclavatge 
transatlàntic no va començar des de l’Àfrica 
fins a les Antilles, sinó des d’aquestes fins a 
Europa i, concretament, a Barcelona, a partir 
del 1492.

Els grups, formats per 20 persones cadascun, 
es van trobar davant del monument a Joan 
Güell, als jardins de la Reina Victòria (gran via 
de les Corts Catalanes / rambla de Catalunya), 
amb el recorregut següent:
 · Palau Marc, monument a Cristòfor Colom, 

pica baptismal de la catedral de la Santa 
Creu i Santa Eulàlia, Banco Hispano Colonial, 
Casa Xifré, Teatre Romea, Llotja de Mar, 
monument a Antonio López López, antiga 
duana de Barcelona i seu del Govern civil.

En aquests dos recorreguts ens va acompan-
yar Omar Guzmán, que ens va explicar tot allò 
que no se sap d’aquesta etapa econòmica de 
Catalunya, en què es van consolidar les grans for-
tunes d’una bona part de la burgesia catalana.

Aquesta activitat està subvencionada per 
Eurom (European Observatory on Memories) i 
la Fundació Cipriano García. 
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ACTIVITATS TERRITORIS

EXCURSIÓ A LES TERRES 
DE L’EBRE

E
l El passat 21 d’abril, la gent de 
CCOO de BLLAPAG vam fer una 
excursió per conèixer  alguns 

dels espais de la Batalla de l’Ebre.  A 
l’Ebre es va lliurar la darrera gran batalla 
de la Guerra Civil espanyola, la més 
dura i sagnant de totes. Sobre els seus 
escenaris reals, a les comarques de 
la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, s’han 
recuperat espais  històrics i s’han creat 
centres d’interpretació que ens trans-
porten a aquells 115 dies tràgics que 
van canviar la historia d’Espanya, la de 
Catalunya i la vida de tots aquells que 
van patir la batalla. 

El nostre grup, de 69 persones, 
de la mà del company i amic Marc 
March, bon coneixedor de tota la zona, 
vam recórrer les Devees, a prop de 
la Fatarella, per tal de veure el cam-
pament del XVè Cos de l’Exèrcit, on 
s’enviaven els batallons més castigats, 
que s’havien guanyat un merescut 
descans. Era una posició de rereguarda 
que formava part de la xarxa de pro-
tecció de la Fatarella. El refugi que es 
conserva fou aixecat pels soldats de 
la posició. Al damunt encara s’hi pot 
veure part de la línea de la trinxera, en 
forma de ziga-zaga per tal de facilitar-
ne la defensa.

Després, al mateix poble de 
la Fatarella, vam visitar el Museu 
Internacionals de l’Ebre. Per al Govern 
de la Segona República, l’ofensiva de 
l’Ebre es portà a terme amb el clar 

objectiu, entre d’altres, de resistir, tot 
esperant l’esclat d’un conflicte a escala 
europea. De fet, la participació interna-
cional sempre hi va tenir un paper des-
nivellador entre els dos bàndols. En el 
centre es pot veure els tres àmbits que 
se expliquen: la ràpida internacionalit-
zació; les dimensions de la participació 
internacional i, finalment, el Pacte de 
Munic i el desenllaç del conflicte. 

De camí cap el restaurant, a prop del 
Coll del Moro,  proper a Gandesa, van 
passar per  Quatre Camins, a Villalba 
dels Arcs, espai històric on va tenir 
lloc la desfeta del Terç de Montserrat, 
l’única unitat catalana de tot l’exèrcit 
franquista, el 19 d’agost del 38, en 
l’intent de conquerir la Punta Targa.  
Acabada la guerra, els supervivents el 
van convertir en un punt d’homenatge 
a totes les víctimes de la batalla. 

Va ser un gran dia, molt profitós i 
sobretot molt emotiu, perquè molts 
de nosaltres hem conegut persones 
que hi van participar, en la lleva del 
biberó, o a familiars més o menys 
directes, i perquè gràcies a les curoses 
explicacions del nostre “guia”, vam 
poder entendre el que  va significar 
aquesta gran batalla, “la mare de les 
batalles de la guerra espanyola”, on es 
van donar per acabades la democrà-
cia i les llibertats, i poc després vam 
passar a l’etapa de dictadura més llar-
ga que ha tingut Espanya. Aviat farà 
80 anys, de tot això, i encara no hem 
superat, en molts aspectes, el que 
va suposar per a la gent de llavors la 
pèrdua de drets i llibertats gaudits  
durant la República. 

SALUT

SANITAT  
UNIVERSAL

 

L
a decisió de suspen-
dre la Llei Catalana 
d’Universalització de 

l’Assistència Sanitària, acordada 
pel Tribunal Constitucional, supo-
sa la vulneració del dret a la salut 
en les persones excloses de la 
sanitat pública pel RD 16/2012, 
dret fonamental reconegut en la 
mateixa Constitució, així com en 
les declaracions internacionals, 
com la Declaració dels Drets 
Humans de Nacions Unides de 
1948 i la Carta Social Europea.

Tal com ha quedat acreditat 
en diferents estudis publicats 
aquests dies, des de l’entrada en 
vigor del RD 16/2012, s’ha incre-
mentat la mortalitat entre les per-
sones en situació administrativa 
irregular.

Per tant, la decisió del Tribunal 
Constitucional suposa automàti-
cament donar el vistiplau a 
aquesta realitat incontestable. 
Hi ha decisions polítiques i judi-
cials que posen en  risc la salut 
pública, dret social col•lectiu que 
també és vulnerat per lleis com el 
RD 16/2012.

Per tant, no resta més que rebu-
tjar frontalment aquesta decisió 
del Tribunal Constitucional, sus-
penent la Llei d’Universalització 
d’Assistència Sanitària, mantenir la 
vigència de la llei catalana i exigir 
alhora la derogació immediata 
del RD 16/2012, aprovat pel Partit 
Popular.

Per últim, instem el 
Departament de Salut de la 
Generalitat que continuï garantint 
l’atenció sanitària al conjunt de 
ciutadans/es de Catalunya, sense 
cap tipus de discriminació. 

Marea Blanca de Catalunyai Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Pública  
del Baix Vallès
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L
es caigudes poden causar 
lesions que, especialment 
en el cas de la gent gran, 

de vegades tenen conseqüències 
greus per a la salut. Hi ha alguns 
consells que us ajudaran a evitar-les:  
1. Feu exercici físic amb regularitat, 

ajuda a millorar la força i a sentir-
se millor. Els exercicis que millo-
ren l’equilibri i la coordinació de 
moviments (com el taitxí) són els 

més útils. La falta d’activitat física 
contribueix al debilitament i fa 
augmentar el risc de patir una 
caiguda.

2. Reviseu la vostra medicació: el 
personal mèdic i farmacèutic pot 
revisar la medicació que preneu 
actualment. Amb l’edat, és possi-
ble que l’acció d’alguns medica-
ments sobre l’organisme canviï. 
Algunes medicines o combina-

cions de medicaments poden 
provocar somnolència o mareig i 
propiciar una caiguda.  

3. Comproveu la vostra visió: cal 
visitar l’oculista almenys un cop 
l’any. És possible que les ulleres 
ja no siguin prou adequades; 
també es poden tenir malalties 
com el glaucoma o les catarac-
tes, que limiten la visió. Una mala 
visió pot provocar una caiguda. 

FEU LA VOSTRA LLAR MÉS SEGURA

1.   Els accidents domèstics són els més comuns. Per 
reduir-ne el risc cal que:

2.   Deseu les coses que utilitzeu sovint en armaris i 
prestatges baixos, per no haver d’enfilar-vos amb 
escales o tamborets.

3.   Fixeu les catifes a terra amb una cinta adhesiva per 
les dues cares.

4.   Retireu de les escales i els llocs de pas els objectes 
que us podrien fer relliscar o ensopegar (papers, 
llibres, roba, sabates, etc.).

5.   Instal•leu baranes i agafadors al bany o la dutxa.
6.   Utilitzeu catifes o adhesius antilliscants a la banyera 

o al plat de dutxa.
7.   Milloreu la il•luminació de casa vostra. Quan les 

persones es fan grans, solen necessitar llums més 
potents per poder veure-s’hi millor.

8.   Si viviu en una casa amb escales, assegureu-vos 
que disposeu de baranes apropiades. 

9.   Utilitzeu sempre un calçat apropiat, preferentment 
amb sola de goma, i eviteu anar descalços per 
casa.  

DESPLAÇEU-VOS AMB 
SEGURETAT
1.   Pel que fa al trànsit, si s’és vianant, cal recor-

dar-se de caminar sempre per la vorera i 
creuar pels passos de zebra tot respectant els 
senyals lluminosos o estàtics. És molt impor-
tant no creuar mai els carrers en diagonal i 
tampoc no fer-ho amb el semàfor intermi-
tent o en groc, ja que probablement no es 
tingui prou temps per travessar el carrer amb 
seguretat.

2.   En cas que es condueixi és important no 
oblidar-se mai de posar-se el cinturó al cotxe, 
o el casc si es va en moto. Es recomana 
conduir amb tranquil·litat evitant maniobres 
imprudents i sobtades. Quan el viatge sigui 
llarg, convé descansar periòdicament i tenir 
cura de la son. Si s’ha de conduir, és millor 
menjar àpats lleugers i no beure alcohol.

3.   En cas que prengueu cap medicació, consul-
teu a un professional sanitari si pot afectar la 
conducció.  

EVITEU LES CAIGUDES

QUAN HI HA UN 
ACCIDENT, SOVINT 
ES TENDEIX A 
DONAR LA CULPA 
A L’ATZAR O A LA 
MALA SORT PERÒ, 
DE FET, NO SEMPRE 
ÉS AIXÍ. ALGUNS 
ACCIDENTS ES 
PODEN PREVENIR. 
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