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opiniones de sus colaboradores, pero no 
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E
l Congrés, el passat 22 de gener, va aprovar el RDL en matèria d’increment de pensions, 
respecte a l’IPC  de 2018 i 2019, amb el vot contrari de PP i de Ciutadans.

Davant la incertesa de la no-modificació del marc legislatiu, que permeti garantir 
la sostenibilitat i la suficiència  del Sistema Públic de Pensions, l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha emès un informe, que esperem que sigui pres en consideració, 
per poder fer front als reptes que se’ns acosten, ja que estem davant d’una gran oportunitat. 

L’opinió emesa fa uns quants dies per l’AIReF aporta un diagnòstic equilibrat de la situació de 
la Seguretat Social espanyola. 

Es reconeixen reptes importants, però es fuig de l’alarmisme al qual ens tenen acostumats 
el Banc d’Espanya i altres institucions. No cal coincidir amb el conjunt de l’opinió de l’AIReF per 
reconèixer que ofereix un diagnòstic que pot facilitar un punt de trobada i la construcció de 
solucions consensuades; condició necessària, encara que no suficient, per a la seva utilitat. 

Des de la nostra organització, es valoren com a certes les dades i les aportacions, així com 
l’anàlisi de la situació.

Hi ha diversos factors a considerar, i sobretot no hem d’ignorar els reptes als quals ens enfron-
tem en matèria de Seguretat Social, que no són fàcils d’abordar, per la magnitud del nombre 
de ciutadans/es afectades i per l’impacte econòmic que se’n deriva. 

Aquests dos fets produeixen un fort impacte polític, en part provocat per respostes simples a 
problemes complexos.

No hem d’oblidar les tàctiques polítiques de certs partits, que sense descans han promogut 
canvis legislatius vinculats a la disminució de drets dels pensionistes, actuals i futurs. 

PUNTS CLAU
1)  La Seguretat Social espanyola té avui un desequilibri entre ingressos i despeses, un dèficit 
estructural d’entre l’1,3 % i l’1,5 % del PIB. Aquest desequilibri no es pot atribuir a una despesa 
excessiva, sinó a una insuficiència d’ingressos.
Espanya dedica a prestacions de seguretat social, segons dades d’Eurostat, prop del 12 % 
del PIB; gairebé el triple de recursos que el 1978, així i tot, per sota de la majoria de països de 
l’Eurozona (Àustria,13,9 %; Finlàndia,14,2 %; França,14,9 %; Itàlia,15,7 %).
2)  Hi ha un ampli acord que, en les properes dècades, la Seguretat Social suportarà les tensions 
d’un doble impacte. 
Augmentarà la despesa en pensions, fins i tot mantenint l’actual intensitat protectora, per dues 
raons clares: una, l’augment del nombre de pensionistes i l’altra, l’augment de les quanties de 
les pensions, que s’elevaran.                      
3)  La perspectiva dels ingressos no tan sols es veuria afectada per l’atur, sinó que també ho 
seria clarament pels canvis introduïts per la Reforma laboral, que van forçar la devaluació dels 
salaris i les modificacions contractuals, els quals pesen directament sobre els ingressos per 
cotització. 
Si aquestes reformes del PP es mantinguessin, no es podria assegurar el futur del sistema. És 
per això que cal derogar-les i/o modificar-les en els aspectes més lesius, de manera que es 
puguin assegurar els recursos necessaris.
4)  Hi haurà un augment de despesa derivada de l’entrada en el sistema de la generació del 
baby boom (nascuts entre 1958 i 1977).  No hauríem de perdre de vista que, tot i ser un factor 
amb un impacte econòmic significatiu, l’entrada d’aquestes generacions de nous pensionistes 
és un factor limitat en el temps. 
5)  Un tercer repte, el més estructural a mitjà/llarg termini, suposa afrontar la coincidència en el 
temps dels canvis demogràfics (natalitat, augment de l’expectativa de vida i immigració). 

Aquí tornen a aparèixer fortes dosis d’hipocresia social. Som conscients, o hauríem de ser-ho, 
que Europa –Espanya també– necessitarà econòmicament de l’aportació de la immigració 
com un factor estructural i, en canvi, això es rebutja per apriorismes ideològics que tenen un 
fort contingut xenòfob. 

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

ES RECONEIXEN 
REPTES 
IMPORTANTS, 
PERÒ ES FUIG DE 
L’ALARMISME AL 
QUAL ENS TENEN 
ACOSTUMATS EL 
BANC D’ESPANYA 
I ALTRES 
INSTITUCIONS

SEGURETAT SOCIAL



ASSESSORAMENT INFORMA...

4 Pensionistes

L
’Article 41 de la Constitució 
espanyola, ubicat dins els 
principis rectors de la políti-

ca social i econòmica, ordena als 
poders públics mantenir un règim 
de seguretat social per a tothom, 
garant d’assistència i prestacions 
socials suficients davant de situa-
cions de necessitat.

En compliment d’aquest principi 
constitucional rector, l’acció pro-
tectora del Sistema de la Seguretat 
Social s’amplià creant la modalitat 
no contributiva, atenent als principis 
d’universalitat, unitat, solidaritat i 
igualtat, tal com recull la Llei General 
de la Seguretat Social en el seu 
article 2, punt 1: “El sistema de la 
Seguridad Social, configurado por 
la acción protectora en las modali-
dades contributiva i no contributiva, 
se fundamenta en los principios de 
universalidad, unidad, solidaridad e 
igualdad.” En base a aquest principi 
assumit pel Sistema de Seguretat 
Social, l’Estat ha de garantir la pro-
tecció adequada enfront de les 
contingències i situacions que la llei 
contempla en ambdues modalitats.

Per tant, les persones no inclo-
ses en la modalitat contributiva 
són igualment subjectes de dret 
i poden ser acollides per l’acció 
protectora del sistema en la moda-
litat no contributiva. El que ara es 
planteja es si aquesta modalitat pot 
arribar a més persones.

En aquest sentit, el Grupo 
Parlamentario Popular en el 
Congreso de los Diputados va fer 
una passa endavant en presentar el 
passat 18 de juny de 2018 una pro-
posició no de llei instant el Govern 
a crear una pensió d’orfanesa en 
la modalitat no contributiva, quan 
els progenitors no causin dret a la 
mateixa prestació en l’àmbit contri-
butiu. La proposta fou aprovada per 
unanimitat.

El mateix fil constitucional 
n’empara una altra, de proposta: 
ampliar l’acció protectora no con-
tributiva promovent l’expansió de 
la incapacitat permanent a favor de 
determinat col•lectiu de persones 
que, trobant-se afectades d’una 
disminució legal, sovint els és pràc-
ticament impossible trobar feina i 
no poden percebre aquesta pensió 
perquè no acrediten una disminu-
ció del 65 per cent.

La proposta a favor d’aquest 
col•lectiu no és gratuïta, ni arbi-
trària, ni oportunista, ans al con-
trari, és inclusiva i universalista, i 
manté una clara analogia amb la 
incapacitat permanent contributi-

va i els seus efectes. La declaració 
d’aquesta incapacitat equival, ex 
lege, al reconeixement d’un 33 per 
cent de disminució. Seria, doncs, 
equitatiu que, recíprocament, 
l’existència prèvia d’un 33 per cent 
de disminució sigui equivalent a 
una incapacitat permanent no con-
tributiva, sempre que es donin la 
resta de requisits.

Quina hagi de ser l’edat més 
idònia d’accés a aquesta pensió 
es pot enfocar de maneres dife-
rents per esbrinar-ho: determinar 
una edat mínima o bé endegar 
diversos paràmetres aplicats a 
col•lectius amb minses perspectives 
de dret a la jubilació contributiva. 
Probablement aquesta fórmula 
paramètrica seria massa indetermi-
nada i poc acotada, amb tendència, 
per tant, a l’arbitrarietat.

En canvi, tothom sap que, com-
plerts els 50 anys, és molt difícil 
acreditar temps de cotització sufi-
cient per a la jubilació, si hom no 
ha pogut completar fins llavors una 
història laboral com cal, atès que, en 
aquesta edat, les ofertes de treball 
minven i, fins i tot, desapareixen.

LA INCAPACITAT PERMANENT NO 
CONTRIBUTIVA. UNA PROPOSTA  
PER AMPLIAR LA SEVA COBERTURA

Juli Rius
Assessor
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En aquest sentit ho raona un Informe de l’INSTITUT 
D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE 
BARCELONA (IERMB), de la manera següent: “Si hi ha 
una franja d’edat que s’estigui quedant enrere en el 
context actual de millora de l’ocupació, aquesta és la 
població activa de més de 50 anys. Diferents indica-
dors mostren les dificultats d’inserció laboral amb què 
es troben les persones de més de 50 anys a Barcelona 
i la incidència més gran de l’atur de llarga durada entre 
aquest col•lectiu.

Aquesta situació pot tenir conseqüències negatives 
per a les seves condicions de vida futures, ja que es 
posa joc, en el darrer període de cotització, la quantia 
de les transferències socials durant la jubilació”.

Per aquesta raó és prou realista proposar els 50 
anys com una edat mínima per a possibilitar l’accés 
a la incapacitat permanent no contributiva a favor 
de persones amb una disminució mínima del 33 per 
cent i que ja no poden aspirar a cap altra cobertura 
econòmica.

Si aquesta idea es materialitza, la incapacitat perma-
nent no contributiva afectarà un doble col•lectiu, per 
a majors de 18 anys amb el 65 per cent de disminució 
(el que hi ha ara), i la mateixa incapacitat per a majors 
de 50 anys amb un 33 per cent de disminució.

Així s’ampliaria l’acció protectora del Sistema de 
Seguretat Social. 

INFORMACIÓ CARTA  
INCREMENT PENSIONS 

Benvolgudes/ts companyes/s:
Davant els dubtes sorgits amb la carta rebuda 
per part de la Seguretat Social, pel que fa a la 
pujada i els havers a rebre l’any 2019, hem de 
dir-vos que les pujades dels anys 2018, de l’1,7 
%, i de l’any 2019, de l’1,6 %, són correctes. El 
dubte és el nou format: on diu pensió, aquesta 
es refereix a la primera pensió que ens corres-
ponia l’any en què ens vam jubilar, i on diu 
revaloracions, és el que aquesta s’ha revalorat 
des de l’any en què ens vam jubilar fins a l’any 
2019.

Així mateix, al febrer rebrem un pagament 
del 0,1 % dels imports rebuts en aquest any: 
la diferència entre l’augment de l’IPC (1,7 %) i 
l’1,6 % abonat.

Rebeu una cordial salutació.
1 de febrer de 2019

Ángel Fernández Collazos
Departament d’Assessorament 
FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE CCOO

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.



Salari mínim interprofessional (SMI) Any 2019 (euros)

Jornada completa
anual

12.600 €
mensual

900 €
diari
30 €

Eventuals, temporers/es i empleats/ades de la llar (< 120 dies/any) 42,62 €/dia
Empleats/ades de la llar que treballin per hores 7,04 €/hora

Bases de cotització del sistema de Seguretat Social Any 2019 (euros)
Règim general (RG)
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grups del 4 a l’11

Base mínima
1.466,40 €
1.215,90 €
1.050,00 €
1.050,00 €

Base màxima
4.070,10 €
4.070,10 €
4.070,10 €
4.070,10 €

Règim especial de treballadors/es autònoms (RETA)
Treballadors/es autònoms
Treballadors/es autònoms societaris i autònoms/es amb més 10 empleats/ades

Base mínima
944,90 €

1.214,10 €

Base màxima
4.070,10 €
4.070,10 €

NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2019

Pensions de la Seguretat Social (contributives) Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)
Amb cònjuge a càrrec Unitat econòmica unipersonal Sense cònjuge a càrrec

JUBILACIÓ
Edat > = 65 anys
Edat < 65 anys
Edat > = 65 anys(en proc.  de gran invalidesa)

835,80 €
783,60 €

1.253,70 €

677,40 €
633,70 €

1.016,10 €

642,90 €
599 €

966,40 €
INCAPACITAT PERMANENT
Gran invalidesa
Absoluta > = 65 anys
Total de 60 a 64 anys
Total derivada malaltia comuna < 60 anys

1.253,70 €
835,80 €
783,60 €
421,40 €

1.016,10 €
677,40 €
633,70 €
421,40 €

964,40 €
642,90 €

599 €
417 €

VIDUÏTAT
Amb càrregues familiars
Edat > = 65 anys o amb discapacitat > = 65%
Edat > = 60 i <= 64 anys
Edat < 60 anys

783,60 €
677,40 €
633,70 €
513,10 €

ORFENESA
Una persona beneficiària
Absoluta*
Per beneficiari/ària minusvàlid <18 amb minusvalidesa > el 65%...

207,00 €
(s’incrementa en 7.183,40 €/any a repartir entre el nombre de beneficiaris/àries)

407,30 €
FAVOR FAMILIARS
Una persona beneficiària
Si no hi ha vídua ni orfe/òrfena pensionista:
Una persona beneficiària > = 65 anys
Una persona beneficiària < 65 anys

207,00 €

500,20 €
471,50 €

PENSIONS DEL SOVI
Vellesa, invalidesa i viduïtat
Prestació SOVI concurrents

433,70 €
421,00 €

PENSIÓ MÀXIMA 2.659,41 €

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims - Pensions contributives
Beneficiari/ària sense cònjuge a càrrec
Beneficiari/ària amb cònjuge a càrrec

7.569 ,00 (€/any)
8.829,00 (€/any)

Pensions de la Seguretat Social (no contributives) Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)
                                                                                                                                                                                         Una persona beneficiària
Invalidesa i jubilació 392,00 €
Complement invalidesa 75% de discapacitat 196,00 €
Complement habitatge lloguer 525 (€/any)

Límit d’ingressos per a accés a pensió no contributiva 
Beneficiari/ària en unitat econòmica unipersonal 5.488 €/any

Pensions classes passives Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)
Amb cònjuge a càrrec Unitat econòmica unipersonal Sense cònjuge a càrrec

Jubilació o retir 835,80 € 677,40 € 642,90 €
Viduïtat 677,40 €
Pensió o pensions a favor de familiars, en què n són el nombre de beneficiaris/àries 660,3/n

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims -Pensió classes passives
Beneficiari/ària 7.569,00 (€/any)

Salari mínim, bases de cotització i pensions mínimes
Aprovat pel Reia decret llei 28/2018, de 28 de desembre

IPREM  (indicador públic de rendes d’efectes múltiples) Any 2019 (euros)

IPREM (*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al  RDL 28/2018, es manté l’import del  2018)

anual
6.454,08 €

mensual
537,84 €

diari
17,93 €
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SINDICAT
Salari mínim, bases de cotització i pensions mínimes 
Aprovat pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre



NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2019
Prestacions per atur, familiars i assistencials
Aprovat pel Reia decret llei 28/2018, de 28 de desembre

IPREM  (indicador públic de rendes d’efectes múltiples)* Any 2019 (euros)

IPREM
anual

6.454,08 €
mensual
537,84 €

diari
17,93 €

Prestació contributiva per atur* Any 2019 (euros)
Quanties mínimes mensual
Beneficiari/ària sense fills/es (80 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb fills/es (107 % IPREM +1/6)

501,98 €
671,40 €

Quanties màximes
Beneficiari/ària sense fills/es (175 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb 1 fill/a (200 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb 2 o més fills/es (225 % IPREM) +1/6)

1.098,09 €
1.254,96 €
1.411,83 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al  RDL 28/2018, es manté l’import del  2018

Prestació assistencial per atur (subsidi)* Any 2019 (euros)

Quantia general (80 % IPREM)
mensual
430,27 €

Prestacions familiars (contributives)) Períodes de temps reconeguts com a cotitzats 
Períodes reconeguts per tenir cura de fills o filles amb interrupció de la carrera de cotització (art. 236 de la LGSS) Fins a 270 dies (9 mesos)
Excedència per tenir cura de fills o filles (art. 237.1 de la LGSS) Fins a 3 anys per a cada fill o filla
Excedència per tenir cura de familiars (art. 237.2 de la LGSS) Fins a 1 any per a cada familiar
Reducció de jornada per tenir cura de fills o filles (art. 237.3 de la LGSS) 2 primers anys reconeguts com a cotitzats al 100 % de la jornada
Naixement i maternitat no gaudida (art. 235 de la LGSS) 112 dies

Prestacions familiars (no contributives) Any 2019
Quanties màximes (euros)

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER FILL, FILLA O MENOR, A CÀRREC Import mensual Import anual
Menor de 18 anys no discapacitat - 291,00 €
Menor de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 33 % - 1.000,00 €
Més gran de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65 % 392,00 € 4.704,00 €
Més gran de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 75 % 588,00 € 7.056,00 €
Límit d’ingressos per accedir a l’assignació econòmica per fill o filla sense discapacitat  a càrrec
S’estableix en 12.313 euros/any, que s’incrementen en un 15 % per cada fill o filla o menor acollit a partir del segon, aquest inclòs. Si la persona beneficiària forma part d’una família 
nombrosa, el límit d’ingressos ascendeix a 18.532 euros/any, que s’incrementen en 3.002 euros/any per cada fill o filla a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.
Límit d’ingressos per accedir a l’assignació econòmica per fill o filla amb discapacitat a càrrec
No s’exigeix límit d’ingressos.

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE  PAGAMENT ÚNIC PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ EN FAMÍLIES 
NOMBROSES, MONOPARENTALS O MARE AMB DISCAPACITAT

Pagament únic

Prestació de pagament únic. 1.000,00 €
Límit d’ingressos per accedir a prestacions de pagament únic per naixement o adopció
Límit mínim d’ingressos per a famílies no nombroses: Lm = 12.313,00 € + 1.846,95 € (n-1) //
Límit mínim ingressos famílies nombroses: Lm = 18.532,00 € + 3.002,00 € (n-3) per a n I >=3 // [“n” és el nombre de fills i filles a càrrec]
PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLES 

Nombre de fills/es nascuts Nombre de vegades l’import mensual de l’SMI Pagament únic
2 4 3.600,00 €
3 8 7.200,00 €

4 i més 12 10.800,00 €
Límit d’ingressos per accedir a la prestació de pagament únic per part o adopció
No s’exigeix límit d’ingressos.

Altres prestacions no contributives Any 2019
Quanties màximes (euros)

PRESTACIONS LISMI Import mensual Import anual
Subsidi de garantia d’ingressos mínims (SGIM) 149,86 € 2.098,04 €
Subsidi d’ajuda de tercera persona (SATP) 58,45 € 818,30 €
Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport (SMGT) 67,4 € 808,80 €
PENSIÓ ASSISTENCIAL (RD 2620/1981)
Malaltia o ancianitat 149,86 € 2.098,04 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al  RDL 28/2018, es manté l’import del  2018

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al  RDL 28/2018, es manté l’import del  2018
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Prestacions per atur, familiars i assistencials 
Aprovat pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre
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insalvable per a l’objectiu de la contenció de la despesa 
pública. Però en realitat existeixen diferents eines que, 
com en el cas d’Espanya, permeten mantenir el dret a 
la jubilació anticipada fent-lo compatible amb l’equilibri 
de la despesa. En el nostre cas, mitjançant un sistema 
que exigeix àmplies carreres de cotització als qui es 
jubilen abans de la seva edat ordinària, i l’assumpció 
de coeficients reductors en la quantia que garanteixen, 
en excés en molts casos, la neutralitat financera per al 
sistema d’aquestes jubilacions anticipades. En altres paï-
sos del nostre entorn han sabut trobar fórmules similars 
per garantir el mateix equilibri, sense haver de recórrer 
necessàriament a la supressió del dret a la jubilació anti-
cipada.

LES RECEPTES DE L’FMI APROFUNDEIXEN EN LA  
BRETXA GENERACIONAL
Dir als nostres joves que no podran accedir a un sis-
tema de protecció comparable a l’actual, o que per 
accedir-hi, en condicions similars a les avui existents, 
necessiten reduir en una cinquena part el seu període 
de percepció i incrementar simultàniament en un 20 
% el seu esforç d’aportacions durant la seva vida activa, 
no contribueix a afrontar una de les qüestions centrals 
del debat social: evitar que s’instal•li un sentiment de 
conflicte entre generacions, en el qual es preserven els 
drets d’uns a costa dels més joves. No és la millor forma 
de construir cohesió i consens social ni de reforçar 
l’acceptació i la legitimació social dels nostres siste-
mes de protecció social, d’abordar aquestes qüestions 
d’aquesta manera. 

LA NECESSITAT D’INCLOURE EN L’EQUACIÓ ALTRES 
ELEMENTS MOLT MÉS RELLEVANTS
Segons el parer de CCOO, crida l’atenció que, lluny del 
que han començat a fer ja altres organismes públics, 
l’FMI opti per l’exclusió conscient i explícita d’elements, 
tan rellevants per als objectius macroeconòmics que 
persegueix a l’hora de millorar la força laboral i la capa-
citat productiva dels països, com l’emigració. O no doni 
un valor rellevant a la política, el canvi tecnològic, la llui-
ta contra l’economia submergida, la política educativa…

I encara més criticable resulta el fet que aquest organis-
me internacional obviï deliberadament l’equilibri que ha 
de presidir qualsevol política econòmica pel que fa a la 
funció social que compleix el sistema de pensions, com 
a garant últim de prestacions que obligatòriament han 
de ser suficients i adequades, juntament amb altres fun-
cions de despesa social com la sanitària i la de l’atenció 
a la dependència, que s’orienten de forma prioritària a 
garantir el benestar del col•lectiu de persones grans i que, 
en un procés d’envelliment, també presenten necessitats 
creixents. 

Reitera mesures com retardar l’edat de jubilació i 
fomentar els sistemes de capitalització

CCOO CRITICA LA INSISTÈNCIA DE L’FMI 
EN LES MATEIXES RECEPTES COM A 
SOLUCIÓ ALS REPTES DE L’ECONOMIA
CCOO comparteix amb el Fons Monetari Internacional 
la necessitat de millorar les taxes d’estalvi públic i privat 
de les economies, ja que aquestes serveixen per millorar 
el finançament públic i l’economia productiva, promo-
vent l’ocupació de qualitat i el sosteniment dels Estats de 
Benestar. No obstant això, segons el parer d’aquest sindi-
cat, l’FMI s’equivoca en les propostes concretes amb les 
quals fer possible aquest objectiu, així com l’equilibri que 
ha de presidir qualsevol política econòmica sobre la fun-
ció social del sistema de pensions, com a garant últim de 
prestacions que han de ser suficients i adequades.

16 DE GENER DE 2019
Es tracta d’un informe de recomanacions generals, que 
no aborden les diferents situacions a cada país, per la 
qual cosa crida l’atenció que incorpori recomanacions 
d’aplicació general en matèria d’edat de jubilació per a la 
població més jove (menys de 28 anys) i de comportament 
de cotització/aportacions a sistemes de pensions.

LA VELLA RECEPTA DE SEMPRE: LES PENSIONS COM A 
INSTRUMENT D’AJUST MACROECONÒMIC
L’FMI torna a plantejar una transferència a la responsabili-
tat individual, així com dels riscos associats de treballadors 
i ciutadans per aconseguir un finançament suficient de 
l’economia, de manera que aquesta responsabilitat es 
generi exclusivament al seu càrrec. Es planteja així que 
sigui el sistema de pensions la principal font de finança-
ment de la taxa d’estalvi per una doble via. D’un costat, 
retardant l’edat mitjana efectiva d’accés a la jubilació per 
als treballadors més joves, dels actuals 63 anys fins als 68 
anys. I, d’un altre, establint una aportació de 6 punts del 
salari a instruments de previsió social complementària, 
que vinguin a cobrir la deterioració que sofririen les pen-
sions públiques en aquest esquema.

L’FMI supedita així l’objectiu del sistema de pensions al fet 
que serveixi al finançament de l’economia, en lloc que servei-
xin per garantir una renda suficient i adequada per als treba-
lladors i treballadores en la seva edat de retir professional.

Ho fa, a més, reconeixent que les baixes expectatives 
de rendibilitat en els diferents tipus d’actius, se sumen als 
problemes d’equitat i d’incapacitat per generalitzar i uni-
versalitzar sistemes de protecció social basats en instru-
ments de capitalització individual finançats amb aporta-
cions definides de les persones. El dret a la jubilació antici-
pada es presenta, en el discurs de l’FMI, com un obstacle 
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La devaluació salarial es manté malgrat la  
recuperació

CCOO CONSIDERA NECESSARI 
AUGMENTAR PENSIONS I SALARIS 
PER FOMENTAR LA INVERSIÓ I EL 
CONSUM

Per Fernando Lezcano, secretari d’Organització de 
CCOO, les dades de l’IPC de desembre “demostren 
que se segueix deteriorant el poder adquisitiu de les 
famílies, al mateix temps que s’afebleix el creixement 
econòmic per la caiguda del consum i la inversió”.
15 de gener de 2019
El 2018, igual que va ocórrer el 2017, la inflació 
mitjana anual és molt superior a la dada d’inflació 
interanual de desembre, a causa que la rebaixa dels 
carburants ha moderat l’IPC en el tram final de l’any, 
la qual cosa lesionarà el poder adquisitiu d’aquells 
convenis la revisió salarial dels quals estigués refe-
renciada a l’IPC interanual de desembre.

Lezcano ha assenyalat que “la pujada interanual 
de la inflació segueix concentrada en béns i serveis 
bàsics que llastren el poder adquisitiu de les famí-
lies amb pujades molt superiors a l’alça de salaris o 
pensions”: fruites (5,0 %), llegums i hortalisses (3,4 
%), gas domèstic (11,5 %), combustibles líquids per 
a calefacció (10,9 %), serveis postals (12,2 %), serveis 
de telefonia (3,9 %), assegurances de l’habitatge (3,5 
%) o assegurances de salut (5,1 %).

La inflació subjacent –sense comptar energia ni 
aliments frescos- es manté en el 0,9 % interanual, un 
valor baix que reflecteix la debilitat de la demanda i 
la necessitat d’impulsar-la.

D’altra banda, la devaluació salarial es manté en la 
fase de recuperació econòmica, en seguir operant els 
efectes negatius de les reformes laborals aplicades 
durant la crisi. L’Índex de Preus del Treball mesura la 
variació dels salaris i segueix per sota del seu nivell 
nominal el 2008: entre 2008 i 2016 acumula un des-
cens real de 9 punts, després de descomptar la inflació. 
L’estadística del salari mitjà (EPA) inclou l’efecte de la 
composició de l’ocupació i també mostra una variació 
inferior a l’IPC: entre 2008 i 2017 el salari mitjà cau 3 
punts en termes reals una vegada descomptada la 
inflació.

Per això, per al responsable de CCOO, “és neces-
sari millorar pensions i salaris, complint els pactes 
en l’Acord de Negociació Col•lectiva signat amb la 
patronal, i que el Govern posi en pràctica polítiques 
d’estímul de l’economia que fomentin la inversió i el 
consum”. 

25 de Novembre

DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES

L
a violència masclista constitueix una de les xacres socials més 
terribles, atempta contra els dreta humans i contra el dret 
fonamental a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe.

Un any més, tornem a reclamar  un major compromís dels poders 
públics, administracions i institucions, així com de la societat en el 
seu conjunt, per una  eliminació total de aquesta xacra social, que 
té les seves arrels en la desigualtat de les relacions de poder entre 
dones i homes.

Alhora volem denunciar que les fortes retallades en drets socials 
i despesa pública que s’han produït els darrers anys de governs de 
dretes (PP CiU, ERC i el suport de la CUP) han suposat un retrocés 
molt important en el desenvolupament de les polítiques per a la 
igualtat de gènere i en la lluita contra la violència masclista i està 
tenint una repercussió evident en l’augment d’aquesta xacra.

Així com també insistir en denunciar les formes de violència mas-
clista més generalitzada i a la vegada més ocultes, l’assetjament 
sexual, en l’àmbit laboral i l’assetjament per raó de sexe.

Per posar un exemple, l’afirmació: “ les dones històricament han tre-
ballat i cotitzat menys“, fet que s’assumeix per justificar que ara tinguin 
pensions més baixes que els homes, no té en compte que si això ha 
estat així és perquè majoritàriament les dones s’encarregaven de les 
cures familiars i quan treballaven era amb sous mes baixos, de ben 
cert que a temps parcial i fins i tot sense contracte (molt sovint feines 
de la llar d’altres). I, malauradament, això no és només cosa del passat, 
actualment  la gran majoria de dones, pel rol imposat pel sistema 
capitalista, encara realitza les tasques de la llar, la cura dels fills, la cura 
dels pares, etc; i la maternitat continua marcant de manera innegable 
la vida laboral de les dones, provocant que les dones  entrin i surtin 
del mercat laboral (les dades ens indiquen que les dones són les que 
agafen el 94,3% de les excedències per cura dels nostres fills i també 
són les tres quartes parts de les persones ocupades a temps parcial 
per aquest motiu). Aquesta injusta realitat té una repercussió directa 
en arribar l’edat de jubilació.

Instem a les autoritats i organismes responsables a actuar de 
forma eficient i decidida contra tot tipus de violència: laboral, a 
l’àmbit familiar, als mitjans de comunicació, tracta i explotació 
sexual, mutilació genital, matrimonis forçosos, exclusió i feminització 
de la pobresa. Aquest  8 de març... Mobilitza’t. 
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VARIACIONS ANUALS LLINDAR DE POBRESA - 
IPREM – IRSC – SMI (2004-2018) 

E = España  C = Catalunya                       IPREM = Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples / IRSC = Indicador de Renda de Suficiencia de Catalunya.    
SMI = Salari Mínim Interprofessional
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Amb aquesta taula intentem fer 
reflexionar sobre la quantia dels 
referents econòmics bàsics per acce-
dir i aplicar les polítiques socials, i 
també la quantia del Salari Mínim 
Interprofessional. Aquests referents 
afecten el conjunt dels treballadors i la 
ciutadania en general:
 · El Salari Mínim Interprofessional,  

que afecta el conjunt dels treba-
lladors de l’Estat, ha experimentat 
un increment per a l’any 2019 del 
22’30 %, la major pujada des de 
l’any 1977. No obstant això, la seva 
quantia continua sent inferior al 60 
% del salari mitjà,  que recomana 
la Carta Social Europea, feta a Torí 
el 18 d’octubre de 1961, i con-
firmada per Espanya mitjançant  
l’Instrument  de Ratificació de 29 
d’abril de 1980.

 · L’Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM),  a 
Espanya, creat mitjançant el REIAL 
DECRET LLEI 3/2004, de 25 de juny, 
article 2.  

 · L’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya,  en la nostra 
Comunitat, creat mitjançant la 
LLEI13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter 
econòmic, article 15. Valoració de la 
situació de necessitat i indicador de 
la renda de suficiència.

1. Podem afirmar que la quantia del 
SMI, en tots els anys que es recullen 
en aquesta taula, ha estat inferior 
al Llindar de Pobresa de Catalunya. 
En la mesura que l’SMI s’incrementa 
per sobre de l’IPC , la diferència 
respecte al llindar de pobresa és 
menor. Els treballadors catalans 
que cobren l’SMI estan en risc de 
pobresa.  

2. Des de la seva creació, la quantia de 
l’IPREM, durant els dos primers anys, 
va ser superior al llindar de Pobresa 
d’Espanya, passats aquests dos anys 
la seva quantia ha estat menor.

3. Des de la seva creació,  la quantia 
de l‘IRSC ha estat inferior al Llindar 
de Pobresa, incrementant-se aques-
ta diferència en la mesura que no 

s’ha incrementat amb l’IPC i aquest 
està congelat des de l’any 2010.

4. Aquesta situació té repercussions 
greus en les persones que han de 
recórrer a rebre prestacions socials, 
tant en el seu accés com en la seva 
quantia.

5. Seria necessari que, en l’IRSC, se 
suprimís la paraula suficiència i 
quedés solament en Indicador de 
Renda de Catalunya. Tots sabem 
la importància del llenguatge en 
la configuració del pensament,  i 
no podem dir que un referent de 
renda és suficient quan la quantia 
d’aquest és inferior al Llindar de 
Pobresa de Catalunya. En concret 
l’any 2017, segons la taula, hi havia 
un diferencial de -2.128’82 € l’any. 

Les persones grans de les organit-
zacions sindicals i el conjunt de les 
persones grans de Catalunya hem 
mantingut una permanent reivindi-
cació referent a l’SMI i als referents 
econòmics IPREM i IRSC, i ho posen de 
manifest les resolucions dels congres-
sos de les persones grans: 

Al  V Congrés de les Persones Grans 
de Catalunya, celebrat a l’octubre de 
2006 dèiem:
-  El Govern de Catalunya i les centrals 

sindicals CCOO i UGT, després d’un 
procés de negociació, han creat 
l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC), i han situat la 
seva quantia en 509,80 € mensuals 
per a l’any 2006, un 6,4 % per sobre 
de l’IPREM estatal.
Des del 5è Congrés, considerem 

positiu el pas efectuat pel Govern de 
Catalunya i les centrals sindicals, però 
reclamem per al futur que la quantia 
de l’IRSC s’actualitzi cada any tenint en 
compte dos factors:
 · L’IPC real de la nostra comunitat.
 · La part que li correspondria del 

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

Al  III CONGRÉS DEL CONSELL 
ESTATAL DE LES PERSONES GRANS, 
celebrat en el Palau de Congressos de 
Madrid, durant els dies 18, 19 i 20 de 
maig de 2009, dèiem. 
 · Amb el Reial decret 3/2004, de 26 

de juny, el Govern de l’Estat, entre 
altres coses, crea l’Indicador de 
Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). 
Aquest indicador serà , a partir 
d’aquest moment,  el referent 
econòmic per accedir a les presta-
cions socials. 

 El decret recull que les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i 
Melilla, amb les entitats que inte-
gren l’Administració local, podran 
utilitzar com a indicador de rendes 
l’IPREM, sense perjudici de la seva 
potestat per fixar indicadors propis 
en l’exercici de les competències 
que constitucionalment els corres-
ponen. 

 · Des del  III Congrés Estatal de 
Persones Grans considerem positiu 
el pas donat, però reclamem en el 
futur que la quantia d’aquest indi-
cador s’incrementi  cada any tenint 
en compte dos factors: l’IPC i la part 
que li correspondria del creixement 
del PIB quan aquest existeixi. 

 · Considerem que les comunitats 
autònomes amb nivell de renda 
superior a la mitjana estatal haurien 
de crear el seu propi indicador, per 
no perjudicar el conjunt dels seus 
ciutadans en l’aplicació de les políti-
ques socials. 

Al VI Congrés de les Persones Grans 
de Catalunya, celebrat a l’octubre de 
2010, dèiem:
 · Exigir, en l’àmbit estatal, que els 

increments de les quanties de 
l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM), i en l’àmbit de 
Catalunya  l’indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) es 
facin tenint en compte l’IPC, i, si hi 
ha creixement econòmic, la part 
que li correspondria, o bé sobre la 
base de l’increment mitjà dels sala-
ris de l’any anterior.

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

En el VII Congrés de les Persones 
Grans de Catalunya, celebrat a 
l’octubre de 2014, dèiem:
 · No hi ha hagut actualització amb 

l’IPC, perquè de l’any 2010, dels 
referents econòmics per aplicar i 
accedir a les polítiques socials, a 
Catalunya  l’indicador de renda 
de suficiència (IRSC), i a Espanya  
l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM), de 
manera que provoquen la deva-
luació de les polítiquets socials i 
l’enduriment de l’accés. Perquè 
de l’any 2010, l’IRSC ha tingut una 
devaluació respecte als preus del 
9,2 %. 

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

CREACIÓ DE L’ IPREM
Reial decret-llei 3/2004, de 25 de juny, 
per a la racionalització de la regulació 
del salari mínim  interprofessional i 
per a l’increment de la seva quantia. 

Article 2. Establiment d’un indica-
dor públic de renda d’efectes múlti-
ples. 
1. Perquè pugui utilitzar-se com a 

indicador o referència del nivell 
de renda que serveixi per deter-
minar la quantia de determina-
des prestacions o per accedir 
a determinades prestacions, 
beneficis o serveis públics, i pugui 
substituir en aquesta funció el 
salari mínim interprofessional, es 
crea l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM). 

2. Anualment, en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, 

es determinarà la quantia del 
citat indicador, tenint en compte, 
almenys, la previsió o objectiu 
d’inflació utilitzats en ella. Amb 
anterioritat a l’aprovació del pro-
jecte de Llei anual de Pressupostos 
Generals de l’Estat, el Govern con-
sultarà les organitzacions empresa-
rials i sindicals més representatives 
sobre la quantia de l’IPREM. 

    No obstant l’anterior, entre l’1 de 
juliol i el 31 de desembre de 2004, 
l’IPREM tindrà les següents quanties:

a. L’IPREM diari, 15,35 euros. 
b. L’ IPREM mensual, 460,50 euros. 
c. L’ IPREM anual, 5.526 euros. 
d. La quantia anual de l’IPREM serà 

de 6.447 euros quan les corres-
ponents normes es refereixin al 
Salari mínim interprofessional en 
còmput anual, tret que expres-
sament excloguessin les pagues 
extraordinàries; en aquest cas, la 
quantia serà de 5.526 euros. 

3. A partir de l’entrada en vigor 
d’aquest reial decret llei, les 
referències al salari mínim interpro-
fessional contingudes en normes 
vigents de l’Estat, qualsevol que 
sigui el seu rang, s’entendran refe-
rides a l’IPREM, excepte les assen-
yalades en l’article 1 d’aquest reial 
decret llei i en les seves normes de 
desenvolupament. 

4. Les comunitats autònomes, les ciu-
tats de Ceuta i Melilla i les entitats 
que integren l’Administració local 
podran utilitzar com a índex o 
referència de renda l’IPREM, sense 
perjudici de la seva potestat per 
fixar indicadors propis en l’exercici 
de les competències que constitu-
cionalment els corresponguin. 

CREACIÓ DE L’INDICADOR DE 
RENDA DE SUFICIÈNCIA DE 
CATALUNYA (IRSC)
Sorgeix com a conseqüència del 
desenvolupament del punt 85 de l’ 
“Acord estratègic per a la internacio-
nalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catala-
na”, signat pel Govern de Catalunya i 

les organitzacions sindicals i empre-
sarials el 16 de febrer de 2005.

“Abans del juliol de 2005, el Govern 
i les organitzacions sindicals i empre-
sarials estudiaran la situació de les 
pensions vigents a Catalunya, amb 
l’objectiu d’acordar mesures tendents 
a complementar les pensions míni-
mes per tal de situar-les, si més no, al 
80 per cent d’un indicador de rendes 
propi de Catalunya, per garantir que 
els pensions assoleixin aquest nivell 
de rendes al llarg de la legislatura.”

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econò-
mic

Disposicions transitòries 
Primera: Indicador de renda de sufi-

ciència
“L’indicador de renda de suficiència 

de Catalunya per a l’exercici 2006 
resta fixat en 7.137,2 euros anuals 
i 509,8 euros mensuals. El Govern, 
en el marc de l’Acord Estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, ha d’avaluar 
anualment l’actualització d’aquest 
indicador. El valor de l’indicador s’ha 
d’incloure en la Llei de pressupostos 
de cada any.”

En el seu inici, la quantia de l’IRSC 
era un 6’4 % superior a la quantia de 
l’IPREM, d’aquesta forma es compen-
sava el diferencial de renda respecte 
de la mitjana d’Espanya, un bon asso-
liment sindical.

Els referents econòmics per accedir 
i aplicar les polítiques socials, IRSC a 
Catalunya i l’IPREM a Espanya, estan 
congelats des de l’any 2010 i els anys 
en què la seva quantia s’ha incre-
mentat no ho ha fet amb l’IPC. L’any 
2017 l’IPREM  la incrementà un 1 %, i 
l’ IRSC no va experimentar increment, 
encara que als Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 
2017 es recollia que s’incrementaria 
en la mateixa proporció que l’IPREM 
si aquest ho feia. Aquesta situació 
està provocant una devaluació del 
conjunt de les polítiques socials tant 
a Espanya com a Catalunya. 



ASSEMBLEES

E
l divendres 30 de nov-
embre va tenir lloc l’acte 
“Negociació de les pensions: 

Comissió del Pacte de Toledo” a la 
sala d’actes de la seu de CCOO de 
Catalunya (Via Laietana, 16), plena 
de gom a gom de companys i 
companyes pensionistes o en actiu.

La iniciativa de fer aquest acte va 
sorgir de les agrupacions de pen-
sionistes de CCOO de Seat,  Endesa, 
Pegaso, Nissan i Alstom, amb el 
suport de les federacions de pen-
sionistes i de CCOO d’Indústria. Van 
veure que era necessari informar-
nos de primera mà de les negocia-
cions per garantir la revaloració de 
les pensions amb l’IPC així com de 
les mesures que assegurin la seva 
sostenibilitat en el futur. 

Aina Vidal, diputada del Congrés i 
portaveu del grup En Comú Podem 
a la Comissió del Pacte de Toledo, 
va fer la intervenció principal. Vidal 
va explicar amb detall i de manera 

molt aclaridora els acords adoptats 
a la Comissió Parlamentària del 
Pacte de Toledo i va posar en negre 
sobre blanc la situació de les pen-
sions en aquests moments. 

En aquest sentit va explicar que 
hi ha aspectes regressius de les 
reformes de pensions que s’han de 
revocar, recuperant, principalment, 

la garantia del manteniment del 
poder adquisitiu amb la revisió 
anual de l’IPC i l’anul•lació de la 
clàusula del factor de sostenibi-
litat, que provocaria una pèrdua 
important a les noves pensions. 
Sense oblidar altres aspectes 
importants com l’eliminació de les 
desgravacions a la patronal de les 

ASSEMBLEA PENSIONS. 30 NOVEMBRE 2018

Aina Vidal. Javier Pacheco.

Assistents a l’Assemblea.

13Pensionistes



cotitzacions a la Seguretat Social o 
l’aportació de fons des dels pressu-
postos generals de l’Estat per cobrir 
el cost de les pensions no contribu-
tives, entre d’altres. 

Així mateix, va esmentar les difi-
cultats per concretar acords al si 
de la Comissió del Pacte de Toledo, 
acords consensuats que es recullen 
en un conjunt de recomanacions 
que solament seran obligatòries 
quan siguin aprovades pel Ple del 
Parlament i rubricades pel Govern 
de l’Estat. Aina Vidal també va dir 
que el Pacte de Toledo és una eina 
que hem de saber aprofitar per 
garantir els nostres drets com a 
pensionistes o futurs pensionistes. 
Els grups parlamentaris es veuen 
obligats en els debats interns de 
la Comissió del Pacte de Toledo a 
exposar les seves propostes sobre 
el sistema públic de pensions, de 
manera que queda molt clar qui 

aposta per mantenir-lo plenament i 
qui per retallar-lo. 

Va ser un col•loqui ric, mode-
rat per Raúl López, responsable 
d’Afiliació I de Pensionistes de CCOO 
d’Indústria, a partir de les preguntes 
efectuades pels assistents, en el qual 
també van intervenir Miquel Lluch, 
secretari general de la Federació de 
Pensionistes; Ricard Bellera, secretari 
de Treball i Economia de CCOO de 
Catalunya, i Irene Ortiz, coordinado-
ra nacional d’Acció Jove de CCOO 
de Catalunya. La gran quantitat de 
preguntes va fer palès l’interès per 
aquest debat en el si del sindicat i, 
sobretot, la necessitat d’aprofundir-
lo a les empreses per mitjà de les 
seccions sindicals de CCOO, per 
reforçar la pressió en les negocia-
cions i garantir el futur del sistema 
públic de pensions. 

Va tancar l’acte, Javier Pacheco, 
secretari general de CCOO de 

Catalunya, que va reafirmar les pro-
postes de CCOO en defensa de les 
pensions, ja exposades al llarg de 
l’acte. Així mateix, va fer un recor-
datori de les mobilitzacions efec-
tuades fins ara per CCOO, amb un 
plantejament sempre unitari, i va 
afirmar que es mantindran fins que 
s’assoleixin els objectius.

La defensa de les pensions 
públiques ha de ser una activitat 
permanent per als pensionistes i 
els treballadors i treballadores en 
actiu, davant dels poders financers 
que intenten fer-ne un botí. A més, 
cal tenir en compte que només els 
pensionistes ja representen més 
de 9 milions de vots, així que qual-
sevol partit que faci una proposta 
regressiva pel que fa a les pensions 
ha de saber que pagarà un alt cost 
a les urnes.

CCOO no estalviarà esforços per 
pressionar i assolir aquests objectius. 

ASSEMBLEES

MOBILITZA’T PELS DRETS SOCIALS!

Des de fa anys, els treballadors/es estem patint una ofensiva dels poders financers internacionals  
i la dreta neoliberal per retallar-nos els drets socials. 

Amb l’objectiu d’impulsar el debat i la mobilització, es convoca un acte pel dia:

27 de març, dimecres, 9,30 h, a la Sala d’Actes de CCOO (Via Laietana 16, Barcelona).

HI INTERVINDRAN:
-  Miquel Lluch, secretari gral. de Federació de Pensionistes de CCOO de Catalunya 

“Observatori Social”: una radiografia del retrocés en drets socials.

-  Michela Albarello, secretària d’Internacional de CCOO de Catalunya. 
“Drets Socials a Europa”, reivindicacions i mobilitzacions convocades per la CES  (Confederació Europea 
de Sindicats).

- Joan Coscubiela, director de l’Escola de Treball de CCOO. “Seguretat Social, diagnosi i futur”

CLOENDA:
- Javier Pacheco, secretari gral. de CCOO de Catalunya. Alternatives de CCOO en defensa dels drets socials.

NECESSITEM UNA “NOVA EUROPA PER ALS TREBALLADORS/ES”, 
ARRELADA EN LA DEMOCRÀCIA I ELS DRETS SOCIALS. 

14 Pensionistes
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SALUT

EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I PER 
L’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS

L
a reforma que necessita 
el sistema és la necessària 
coordinació entre els centres 

sanitaris i els sociosanitaris, coordi-
nats des del Sistema Sanitari Públic. 
Seríem més eficients i donaríem 
una millor atenció als pa- cients 
pluripatològics i a persones depen-
dents.

ALTERNATIVES DE CCOO: EL 
FINANÇAMENT QUE NECESSITEM
 · Exigim un finançament finalista i 

suficient per al Sistema Nacional 
de Salut, elevant la despesa 
pública al 7,2 % del PIB.

 · Igualment en el sector de la 
Dependència el Govern central 
ha de finançar el 50 % de la des-
pesa, ara només cobreix el 18 %.

RECUPEREM DRETS
 · Recuperar la universalitat de l’as-

sistència.
 · És necessari corregir la desigual-

tat en el copagament farma-
cèutic, amb trams més justos i 
proporcionats al nivell de renda 
que té cada persona, i en tot cas 
que s’excloguin del copagament 
els pensionistes amb menors 
rendes.

MILLOREM LA GESTIÓ
 · Professionalitzar la gestió.
 · La prevenció és el repte del sis-

tema de salut: cal apostar per 
l’Atenció Primària, i trencar amb 
l’actual model hospitalo-centris-
ta.

SIGUEM MÉS EFICIENTS
 · Cal apostar per una major racio-

nalització de la despesa farma-
cèutica, som dels països amb 
major despesa en farmàcia.

 · La centralització de compres 

d’hospitals i serveis de salut 
(medicaments, equips tècnics, 
etc.) ajudaria de forma molt 
important a estalviar costos.

MILLOREM L’ATENCIÓ
 · Exigim que es reconegui la 

categoria de facultatiu espe-
cialista en geriatria en tot el 

Sistema Nacional de Salut, i que 
es generin més places, que són 
totalment neces- sàries, per-
què estem a la cua de la Unió 
Europea.

 · Cal reduir els temps d’espera, 
tant en el Sistema Nacional de 
Salut, com en el Sistema d’aten-
ció a les persones dependents. 



ENTREVISTA
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QUINS OBJECTIUS TENIU A 
L’ASSOCIACIÓ DMD?
Des de la  nostra Associació, fa 34 
anys que treballem i impulsem i 
reivindiquem, que les persones 
tenen dret a morir amb dignitat. 
Accions que portem a terme són: 
a. Divulgar el coneixement dels 

drets que tenim per prendre 
decisions en relació a la salut i la 
malaltia en totes les etapes de 
la vida. 

b. Donar informació sobre el 
Document de Voluntats 
Anticipades. 

c. Participar en col•loquis, debats, 
sobre aquest tema.

També som membres del Consell 
Assessor de la Gent Gran de

l’Ajuntament de Barcelona. Hem 
promogut declaracions institu-
cionals de molts ajuntament de 
Catalunya que donen suport a la 
Mort Digna. Hem establert conve-
nis de col•laboració amb col•legis 
professionals: Psicologia, Treball 
Social, Infermeria. Participem en 
diferents grups de treball del 
Departament de Salut.

QUÈ VOL DIR: TENIR UNA MORT 
DIGNA?
Una mort digna vol dir que la 
persona tingui l’atenció i les cures 
adequades: evitant tot el patiment 
innecessari de qualsevol tipus, físic, 
psicològic, emocional... Respectar 

la seva autonomia i les seves deci-
sions, fer una valoració adequada

de les malalties de la persona, 
edat...  Vull dir que molt sovint 
no cal fer tot el que els mitjans i 
la tecnologia ens posen a l’abast, 
en aquest procés del final de la 
vida. Hi ha d’haver una mirada 
més ètica, que ens porti als pro-
fessionals a tenir la persona com 
a eix central, així les decisions 
més adequades seran les de 
donar les cures necessàries per 
pal•liar el seu disconfort i el seu 
patiment. Les infermeres són una 
part de l’equip assistencial, indis-
pensable per a la promoció de 
l’autonomia del pacient, el tenir 
cura de les persones és inherent 
a la nostra tasca, i ajudem perquè 
les persones entenguin les dife-
rents alternatives de tractaments, 
intervencions...i les acompanyem 
en les seves preses de decisions.

ENS POTS EXPLICAR QUINS 
DRETS TENIM LES PERSONES 
GRANS, EN RELACIÓ A LA SALUT I 
LA MALALTIA?
Tenim tot un seguit de drets, en 
els quals, en general, hi ha un des-
coneixement i una gran manca 
d’informació.  N’enumero uns 
quants: Declaració Universal dels 
Drets Humans, que precisament 
ara se’n celebra el 70è aniversari, 
i és una bona base, ja que, a par-
tir d’aquests, en van sorgir més, i 
alguns més específics en relació a 
la salut. Cal destacar la Llei 14/1986 
General de Sanitat, que va pro-
moure el ministre Ernest Lluch. A 
Catalunya, la Llei 21/2000, de drets 
i informació relatius a la salut i a 
l’autonomia del pacient, i la Carta 
de Drets i Deures de la ciutada-
nia en relació a la salut i l’atenció 
sanitària, en concret l’apartat 5: 
Autonomia i presa de decisions, 

ENTREVISTA A TERESA MUÑOZ
infermera jubilada i voluntària a l’Associació Dret a Morir Dignament
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apartat 6: Informació sanitària i 
documentació clínica, i l’apartat 10: 
Participació: dret a l’opinió com a 
agents actius.

EL DOCUMENT DE VOLUNTATS 
ANTICIPADES I LA SEVA IMPOR-
TÀNCIA
El Document de Voluntats 
Anticipades és un document legal, 
en què s’expressen les nostres 
INSTRUCCIONS, on fem constar el 
tipus d’atenció que volem rebre o no 
al final de la vida. És important fer-ho 
des d’una reflexió prèvia de la perso-
na, tenint en compte els seus valors, 
el que significa qualitat de vida, i en 
què és molt important deixar cons-
tància de la figura del representant, 
ja que serà la nostra veu, en cas 
que no puguem expressar-nos, serà 
l’interlocutor amb l’equip sanitari i 
vetllarà perquè es compleixin  les 
nostres decisions. En cas de dubtes 
per omplir el document, les persones 
es poden assessorar al CAP, amb el 
seu equip assistencial, infermera o 
metge.  Això és molt útil en cas de 
persones que ja tenen una malal-
tia crònica quan fan el Document.  
Després s’ha d’entregar al registre en 
el mateix CAP o a un notari, que ells 
tramitaran al Departament de Salut, 
on hi ha el Registre general de tots 
els DVA.

LES PLACES DE RESIDÈNCIES I 
ALS SÒCIO-SANITARIS, SÓN SUFI-
CIENTS? QUI DETERMINA ELS 
RÀTIOS DELS PROFESSIONALS?
Les places residencials són clara-
ment insuficients, els ràtios venen 
marcats pel Departament de Salut i 
els Serveis Socials.

Cal augmentar els pressupostos, 
generalitzant no es pot donar

una bona atenció amb el model 
actual, cal dotar de més recursos, 
professionals ben remunerats, amb 
formació en cures pal•liatives i de 
final de la vida. Encara hi ha cen-
tres que utilitzen les contencions 

físiques, que es podrien considerar 
un maltractament.  La gerontòloga 
basca Ana Urrutia ha fet molta inves-
tigació en aquest tema i promou 
unes cures lliures de contencions.

QUINA OPINIÓ TENS, SOBRE EL 
MODEL “ATENCIÓ CENTRADA EN 
LA PERSONA?
El model d’Atenció Centrada en la 
Persona és un bon marc teòric.

De moment hi ha molts pocs 
centres que ho han portat a terme, 
és necessari implementar-ho,  però 
necessitem recursos. És un canvi 
de model en el qual es té molt en 
compte cada persona, les seves 
necessitats, i s’aconsegueix que 
cada persona tingui una actitud 
més proactiva, i millor percepció de 
la qualitat de vida i del benestar.

LES CURES PAL·LIATIVES, ESTAN A 
L’ABAST DE TOTHOM?
Les cures pal•liatives són impres-
cindibles, van començar per donar 
atenció als malalts terminals de càn-
cer, després es van estendre per a 
tots els malalts amb pluripatologies 
cròniques i complicacions greus, 
però, malauradament, encara hi ha 
persones que moren malament, 
segons el metge Marcos Gómez, 
metge de pal•liatius i coordinador de 
l’Observatorio de Atención Médica 
al Final de la Vida. A España encara 
hi ha 75.000 persones que cada any 
moren amb dolor i amb patiment 
innecessari. Explica que manquen 
unitats de cures pal•liatives en bas-
tants hospitals. Tot i així, s’ha de 
reconèixer la tasca que fan els pro-
fessionals que hi treballen. En molts 
casos se senten desbordats per la 
seva feina, i també han demanat 
augment de recursos per fer front a 
les demandes i necessitats que hi ha.

LEGALITZACIÓ DE L’EUTANÀSIA, 
QUÈ ET SEMBLA?
La legalització de l’eutanàsia és una 
necessitat real. Hi ha moltes perso-

nes que demanen voler posar fi a 
la seva vida, per diferents motius, 
per exemple alguns malalts d’ELA 
i altres malalties degeneratives, en 
les quals hi ha un deteriorament 
lent i imparable de les funcions 
bàsiques de l’organisme, i que a ells 
se’ls fa insuportable viure així. També 
últimament estan sorgint alguns 
casos de persones molt grans, que 
han expressat que la seva vida no 
té sentit, i demanen l’aplicació de 
l’eutanàsia o del suïcidi assistit. Un 
cas molt conegut i del qual els 
mitjans es van fer ressò va ser el 
d’un científic australià de més de 
100 anys, amb les seves capacitats 
mentals ben conservades, que va 
decidir anar a Suïssa perquè li practi-
quessin l’eutanàsia. Crec que la des-
penalització arribarà, fa uns quants 
mesos que el PSOE va presentar al 
Congreso de los Diputados un pro-
jecte de llei de despenalització que 
en aquests moments està en tràmit 
per portar-lo a votació.

QUÈ PODRÍEM FER DES DE LA 
FEDERACIÓ DE PENSIONISTES 
DEL NOSTRE SINDICAT, PER 
MILLORAR LA SITUACIÓ ACTUAL?

Des del sindicat, podeu fer molt 
en les qüestions que hem estat 
comentant:

Donar informació dels drets que 
tenim, i així empoderar les persones.

Divulgar el Document de 
Voluntats Anticipades, una eina 
necessària per fer valer les nostres 
decisions i també defensar-ne el 
compliment. 

Ser actius en el fet de demanar a 
l’Administració la millora dels ser-
veis actuals i la

necessitat urgent de l’augment 
dels recursos. Totes les persones 
es mereixen, sense discriminació 
de cap mena, per tant tampoc de 
l’edat, el millor tracte, les millors 
atencions, i el respecte dels seus 
drets, i les persones grans no en 
podem quedar al marge. 

ENTREVISTA
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OPINIÓ

FEM MEMÒRIA
Vull dir que, amb les cotitzacions dels treballadors 
a la Seguretat Social, sobraven diners per cobrir les 
despeses de la Seguretat Social, excedents que es 
quedava l’Estat. Algú va pensar que, si aquests diners 
eren de procedència dels treballadors/es, lògic seria 
crear un fons de reserva, per quan fes falta. Amb això 
es va crear la Comissió del Pacte de Toledo, integrada 
per partits polítics amb representació parlamentària, i 
per controlar l’evolució d’aquest fons. Ho dic per tots 
aquells que veuen el Pacte de Toledo con un entre-
banc, com a cosa nefasta. Menys mal que el tenim. 
O potser podem pensar que regant els geranis del 
balcó controlarem aquest fons. No.

Vivim a Europa, una Europa dels diners i no pas 
de les persones, una Europa que aposta perquè les 
jubilacions tinguin un component de pensió privada 
particular al 100 %, i d’altres desitgen, com a mínim, 
a parts més o menys iguals, privada i pública. La 
Comunitat Econòmica Europea pressiona Espanya 
perquè es modifiqui la Seguretat Social, i amb ella 
les pensions. Europa ha fixat que, en el 2020, tor-
narà a l’ofensiva per aconseguir que es modifiqui la 
Seguretat Social.

Recordem que es van iniciar actuacions per la 
regulació normativa del Factor de Sostenibilitat, amb 
l’objectiu de revisar els paràmetres fonamentals del 
Sistema de Seguretat Social, en funció de l’evolució 
de l’esperança de vida i altres factors demogràfics i 
econòmics.

Es va designar un comitè d’experts, encarregat de 
realitzar un informe sobre el Factor de Sostenibilitat, 
que es va remetre al Parlament abans del 31 de maig 
de 2012, perquè la Comissió del Pacte de Toledo 
pogués, entre juny i juliol, elaborar les recomana-
cions que es derivaren de la normativa reguladora 
del Factor de Sostenibilitat que s’aprovaren al llarg de 
2013.

Però la qüestió va ser que no es tractava d’una 
reforma paramètrica, com deia el Govern del Partit 
Popular, similar a d’altres d’anteriors, ni per les for-
mes ni pel seu contingut. En relació a les formes, 
perquè les anteriors havien estat precedides pel 
consens parlamentari, dins del Pacte de Toledo, i 
pel Diàleg social, on també van participar els sin-
dicats. En el contingut tampoc, perquè aquesta va 
ser una modificació substancial de les bases sobre 
les quals s’ha desenvolupat el Sistema públic 
de la Seguretat Social a Espanya, molt més enllà 
d’uns ajustos paramètrics orientats a garantir la 
necessària sostenibilitat del Sistema públic de la 
Seguretat Social.     

Aquesta va ser una modificació substancial per tres 
qüestions fonamentals: 
1.   A partir del 2014, es volia eliminar la referència 

a l’Índex de Preus al Consum, per determinar la 
revaloració de les pensions.

2.   A partir del 2019, s’introdueix un element 
d’individualització, en condicionar l’import inicial 
de la prestació a l’esperança de vida.

3.   Es va produir la ruptura del consens parlamentari 
en matèria de seguretat social, expressat en la 
creació i el funcionament de la Comissió no per-
manent per a l’avaluació dels Acords del Pacte de 
Toledo.

Precisament, l’eliminació de l’IPC com a referèn-
cia per a la revaloració de les pensions no només 
suposava la modificació de la regulació establerta en 
l’article 48 de la Llei General de la Seguretat Social, 
Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny; també 
era una de les quinze recomanacions contingudes 
en el Pacte de Toledo. La pèrdua de referència de 
l’IPC per a la revaloració de les pensions que com-
portava la Llei Reguladora del Factor de Sostenibilitat 
i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions 
de la Seguretat Social significava la pèrdua de poder 
adquisitiu dels pensionistes, un segment de població 
extremadament vulnerable, en no tenir capacitat per 
trobar vies alternatives d’ingressos que puguin com-
pensar la reducció de la renda disponible.

Es van plantejar diferents paràmetres a tenir en comp-
te per determinar la revaloració anual de les pensions 
a partir de l’any 2014. Per tant, a la inflació hauríem 
d’afegir-hi el creixement real dels ingressos del Sistema, 
qüestió que anava lligada al creixement econòmic i a la 
qualitat de l’ocupació i les condicions salarials.

També es volia atendre a l’evolució del nombre de 
pensionistes, que, segons les dades demogràfiques 
espanyoles i la seva projecció, té una perspectiva 
de creixement continuat fins a l’any 2040, i també 
s’havia de prendre en consideració l’efecte de subs-
titució, és a dir, el diferencial entre les altes de nous 
pensionistes i les altes de nous cotitzants.

Prenent com a referència les dades reals del creixe-
ment de l’economia espanyola, del creixement en el 
nombre de nous pensionistes i de la reducció de la 
taxa del factor de revaloració anual de les pensions 
que va proposar el Partit Popular en substitució de 
la referència a l’IPC, en resulta una pèrdua tan greu 
de poder adquisitiu, que la seva possible recuperació 
(en cas de patir la mateixa equació), no seria possible 
fins passats més de 20 anys, sempre que en un futur 
es produís un hipotètic canvi en la situació econòmi-
ca i s’iniciés un període de creixement.
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OPINIÓ

La introducció, a partir de finals de l’any 2019, del 
factor de sostenibilitat per determinar la prestació 
inicial de jubilació de la Seguretat Social suposaria el 
creixement de l’esperança de vida, incorporant un clar 
element d’individualització intergeneracional, i la intro-
ducció del germen propi dels sistemes de capitalitza-
ció a la Seguretat Social espanyola, la qual es basa en 
un sistema de repartiment.

Cal afegir que la formulació d’aquest Factor de 
Sostenibilitat és suficientment enrevessada i arbitrària 
com per poder afirmar que, a més a més, el nou model 
proposat i defensat en exclusiva pel PP és poc transpa-
rent i genera incertesa als nous pensionistes en relació 
a la seva prestació inicial.

La reforma de les pensions públiques de la Seguretat 
Social que el PP va imposar amb la utilització titànica 
de la seva majoria absoluta tindria uns efectes profun-
dament perniciosos per a tota la població en general. 
Per a la gent gran, per als pensionistes, perquè signifi-
caria la pèrdua del poder adquisitiu de la seva pensió. 
Per a la gent en actiu, perquè veurien reduïda la seva 
futura pensió inicial de jubilació en introduir en el seu 
càlcul una esperança de vida més llarga. Per als joves, 
perquè la combinació de les reformes i de les pensions 
públiques (avui en suspens la de pensions), els nega 
tota esperança de tenir accés a una pensió de jubilació 
digna quan arribi el moment. Per tant el resultat final 
de l’equació és més pobresa.

La precarietat laboral aboca els treballadors i les tre-
balladores a una vida activa laboral irregular i plena 
de buits, els salaris baixos comporten unes bases 
de cotització baixes, l’atur significa àmplies llacunes 
de cotització i la possibilitat de ser expulsat abans 
d’hora del mercat laboral, amb conseqüències molt 
negatives per complir tots els requisits per accedir a 
les prestacions contributives o per accedir-hi en unes 
condicions per obtenir una prestació digna.

La combinació de les reformes laboral i la prevista 
de les pensions produiria un efecte devastador en 
les condicions de vida de milions de treballadors i 
treballadores, perquè comportaria que amplis sectors 
de la classe treballadora fossin pobres tota la vida, 
tot i tenir un lloc de treball, i continuarien sent més 
pobres quan es jubilessin, perquè la seva prestació 
pública seria baixa i sense haver pogut finançar-se 
cap sistema de prevenció social complementari 
davant la nul•la capacitat d’estalvi derivada del seu 
baix salari, com ho indica l’evolució de la “Renda 
Nacional Disponible” i el “Consell Econòmic i Social 
(CES), que denuncien la creixent desigualtat social. 

Xavier Hernàndez 

UNA VERGONYA:  
LES VIUDES
Les pensions de les viudes són una altra de les 
vergonyes del país.

Em refereixo sobretot a aquelles que no tenen 
una pensió pròpia, sinó només la del marit. 
Perquè amb elles s’ha fet sempre un gran frau. 
Es diu: si en lloc de dues persones només en 
queda una, doncs mitja pensió. I se’ls atorga 
(se’ls atorgava) un 50 per 100 de la pensió del 
marit. 

Però això no és veritat. Perquè hi ha despeses 
que no queden reduïdes a la meitat. Per exem-
ple el lloguer (si es tracta de lloguer), o les peti-
tes reparacions de la casa, o el llum o el gas... 
De manera que una dona, pel fet de quedar-se 
viuda, automàticament perd una part del poder 
adquisitiu.

En algun moment se’ls va apujar la participa-
ció del 50 per 100 al 52. Era una misèria. 

Però l’any 2011, una assemblea de Govern, 
partits i sindicats (Diàleg Social) va aprovar 
augmentar la seva part del 52 per 100 al 60 
per 100. Això estava molt més ben parlat. Però 
l’anomenat «Govern» del PP va considerar que, 
com que estàvem en crisi, era una despesa 
massa grossa  i que ho deixaríem per a més 
endavant. I «més endavant» s’ha convertit en 7 
anys de tenir un augment legalment aprovat i 
no cobrar-lo.

Finalment, l’any 2018, el Govern del PSOE va 
decidir aplicar l’augment. Però no se’ls abona 
la quantitat corresponent a aquests 7 anys per-
duts..., sinó lo corresponent a l’any en curs. Lo 
perdut perdut està, a benefici de la pàtria. 

I encara, a més a més, perquè no els agafés 
alguna cosa, per l’emoció de cobrar TANTS 
diners de cop (que no us penseu pas que siguin 
TANTS com això), els ho han pagat en dues ton-
gades: una a primers d’agost, i l’altra a primers 
de gener. Així no els reprendrà...

Lo més odiós del cas és que, tractant-se 
sobretot de viudes d’una certa edat, de les que, 
en el seu temps, van viure molt pendents del 
marit, i ara se senten, sovint, menys protegides, 
sembla que «la societat» pensi que «aquestes 
rai», no diran res... I se n’abusi. 

Antoni Ferret
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LA VERGONYA DE LES VERGONYES
Les persones que tenen ingressos MOLT baixos 
(sense feina ni subsidi, amb pensions no contribu-
tives...) tenen dret a unes petites ajudes socials per 
compensar algunes despeses, com ara:  

ajudes per la compra d’aliments  /  pel lloguer  
/  beques d’estudis  /  subsidis per aturats de més 
de 55 anys  /  assistència jurídica gratuïta  /  a 
Andalusia també en depèn la renda de subsistèn-
cia...

La possibilitat de rebre aquestes ajudes, i la seva 
quantia, depenen d’un índex anomenat IPREM (a 
l’Estat espanyol, que vol dir Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples). L’expressió «efectos 
múltiples» vol dir, precisament, que té efecte sobre 
diverses prestacions. Es caracteritza per ser una 
quantitat que fa que, si una persona té uns ingres-
sos inferiors a aquesta quantitat, té dret a l’ajuda o 
les ajudes, i, segons quina sigui la diferència, serà 
la quantia de l’ajuda. Pensem que es tracta d’unes 
quantitats misèrrimes i que s’ha d’estar molt mala-
ment per poder-hi tenir dret. Com és natural, nor-
malment, aquest índex es va apujant cada any en 
funció de l’augment del cost de la vida.

Precisament, pel fet del cost de la vida, Catalunya 
té un índex diferent, en atenció al fet que la vida 
a Catalunya sol ser més cara. L’índex de Catalunya 
és l’IRSC (Indicador de Rendes de Suficiència de 
Catalunya). La norma és que cada vegada que el 
Govern central apuja l’IPREM, la Generalitat pot 
apujar l’IRSC en la mateixa proporció.

Tot això és un rotllo, ja ho sé, però és necessari 
per entendre lo que diré després.

L’any 2012, davant el fet de la «crisi», lo que 
s’anomenava (indegudament) Govern central, del 
PP, va considerar que, com que s’havien de fer estal-
vis, aquestes petites ajudes a la gent més pobra, 
aquell any no les augmentaríem. La Generalitat, 
naturalment, va pensar lo mateix (de fet, no ho 
podia augmentar si no s’augmentava l’IPREM). Però 
és que l’any següent, 2013, van fer, tots dos, igual. I 
així van anar «estalviant», de tal manera que els dos 
índexs van quedar congelats en el valor de 2011, i 
cada vegada aquelles ajudes tan petites es van anar 
quedant encara més petites. El país estalviava a 
costa de la gent més pobra.  

L’any 2017, el Govern central va augmentar 
l’IPREM en un 1 %, que era una misèria en fun-
ció dels anys que feia que estava congelat. Però 
encara va ser més greu el fet que el Govern de la 
Generalitat, que aquell any tenia unes preocupa-
cions molt més grans, no el va tocar.

L’any 2019, el nou Govern central l’ha augmentat 
un 2 %, en la primera reunió de l’any. Però és que 
es calcula que, amb els anys que ha estat conge-
lat, la diferència de lo que ha perdut és d’un 8 %. 
I només un 2 % és una misèria. I ara esperem què 
farà el Govern de la Generalitat. Quan escric (dia 11 
de gener) encara no se’n sap res.

Com és possible que es pugui estalviar a costa de 
les engrunes que es donen a la gent més necessita-
da???  Entre tantes vergonyes com hem de supor-
tar, aquesta deu ser la més grossa. 

Antoni Ferret

FINS AL DARRER MOMENT...

M
or l’històric sindicalista de CCOO al Baix Llobregat, Juan 
Requena. Molts anys delegat de CCOO a Corberó, a 
Esplugues, i secretari general de pensionistes i jubilats del 

territori. Mai no l’oblidarem, la nostra història al Baix Llobregat i a 
CCOO de Catalunya s’ha fet amb persones com en Requena, obrers 
compromesos i organitzats per a conquerir drets sociolaborals per a 
la classe treballadora.

Honor i memòria per a una generació de lluitadors/lluitadores. 
Moltes gràcies, Requena! 
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22 Pensionistes

C
COO al Garraf ha homenatjat una de les seves afi-
liades més longeves, l’Elisa Clanchet, que el passat 
mes de gener va fer 100 anys. L’Elisa, que viu a 

Vilanova i la Geltrú, porta afiliada a CCOO des de l’any 
1976. El passat 7 de novembre, una delegació del sindi-
cat es va desplaçar a Vilanova i la Geltrú per fer-li aquest 
merescut reconeixement. 

La delegació estava formada per Albert Rodríguez, 
responsable de CCOO del Garraf, Miquel Lluch, secretari 
general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO de Catalunya i altres responsables territorials de 
la federació. Sens dubte, l’Elisa és un gran exemple de 
lluita i compromís.

CCOO HOMENATJA LA MILITÀNCIA

Vilanova i la Geltrú.

Martorell.

Vilanova i la Geltrú.

El Prat

Cornellà.

Igualada.

Cornellà.

Girona.
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Terrassa.

Barcelona.

Sabadell.

Vic.

Manresa..

Badalona.

Granollers.

Tarragona.

Barcelona.

Mataró.

HOMENATGES
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D
esprés de la presentació 
per part de la companya 
Estrella Pineda, la Lluïsa 

López i l’Alma Jeijo (filla i néta 
de José López García) ens en 
van fer la semblança personal. 
Va ser una intervenció carregada 
d’estima profunda i de molta 
emoció, que se’ns va encomanar 
a tots els assistents. També va 
recordar José López, amb emoció 
i estima, Rosa Sans, directora de 
la Fundació Cipriano García, que 
en va ser companya de federació 
al sindicat.

Tot seguit, Jaume Calatayud i 
Vicente Monera ens van oferir el 
recital poètic i musical “Per l’ull 
de les escales”. En una actuació 
magnífica i emocionant, van fer 
un recorregut per la història i la 
música de la Nova Cançó catala-
na, que tanta importància cultural 

i política va tenir en els últims 
anys del franquisme i en la “transi-
ció”, i que encara, poc o molt, res-
sona, en particular, en la memòria 
de molts dels presents en l’acte. 
A continuació, es van donar a 

conèixer els poemes guanyadors 
i els seus autors, i se’ls van lliurar 
els premis. 

L’accèssit a la millor poesia pre-
sentada per una persona afiliada 
a CCOO va ser per a Janine Puig 
Poisson, de Tarragona, amb el 
poema El baile de los estorninos. 

El segon premi va ser per a  
M. Isabel Valverde Hernández, 
de Cervera, amb el poema Vida de 
poble. 

I el primer premi, per a Amando 
García Nuño, de Madrid, amb el 
poema Amor donde llegó el invierno. 

Tots tres autors van ser pre-
sents en l’acte, cosa que des de 
l’organització es va agrair. 

Va cloure l’acte el president de la 
Federació de Pensionistes, el com-
pany Miquel Lluch. 

Cal remarcar que tot va ser molt 
interessant i emotiu. 

XIX PREMIS DE POESIA DE TARDOR  
MEMORIAL “JOSÉ LÓPEZ”
El passat dijous 29 de novembre va tenir lloc l’acte d’entrega del 19è Premi de Poesia de 
Tardor “Memorial José López García”, organitzat per la Federació de Pensionistes de CCOO 
Catalunya.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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Primer premi de poesia
Titol: AMOR DONDE LLEGÓ EL INVIERNO
Autor: Amando García Nuño

CULTURA

El tiempo pasará, se borrará el deseo 
y las cartas de amor que habrás guardado 
serán tu última literatura

              (Joan Margarit)

uno: leerte

Aprendí a leerte
en los veranos, bajo un sopor de siestas,
disfruté cada texto
en algún tiempo de hojas derramadas,
pasé todas tus páginas
entre lluvias sin fin, 
                                  o vendavales
donde el invierno desollaba olvidos.

Ahora que tu libro se termina
con un final abierto, según dicen,
no me siento capaz
de recordar si el índice
(esa lista de sueños sin futuro)
advertía también de primaveras.

dos: mirarte
    

                                                                                 
Sobre el Pont Neuf  he encontrado
de dónde sale esa canción lejana
(El hombre del puente, P.L.)

El hombre que nunca había
usado zapatillas
–en esa peli de Patrice Leconte–
nos ha mirado desde la pantalla
como si nos conociera, acaso
sea verdad que nos conoce
y que, en scope, anhela nuestras vidas.
Guarda los besos en un cajón con llave,
nunca sonríe, tú sospechas
que él mismo se ha buscado en vano
por los arcones; cualquiera 
diría que va a atracar un sueño 
cuando arribe el the end
a su vida filmada en otra imagen.

Mientras tanto, le explican
que en el Pont Neuf alguien ha descubierto
de dónde sale esa canción lejana, 
la misma que, imagino,
nosotros nunca oímos, bien lo sabes,
absortos como estábamos en ser
mimos que interpretaban
su papel con oficio, la ingrávida
canción que hacía fondo
entre esa soledad de los vinilos.

Alguien le dice, al fin,
a ese hombre exiliado en la pantalla,
que estaba muerto antes de envejecer
(también, ya ves, se nos parece en eso).
Partimos de la sala meditando
sobre el cine francés, 
tan intimista, y acaso, sin saberlo,
sobre la ignota vida de los otros.

Tú propones –de nuevo
transeúnte a esta orilla de ti–
que estudiemos los puentes de París
desde el salón. 
                         Al fin has decidido
desandar el futuro
apostado en las tardes más plomizas,
envejecer despacio
al filo del olvido y, si es posible
(tan sólo si es posible),
estrenar de una vez las zapatillas.

y tres: tocarte

Digo mano e invento una caricia,
párpados digo, y brota 
entre leves destellos tu mirada, 

todo eso puedo expresar, si me preguntas:
palabras al trasluz 
por la memoria esquiva de tu cuerpo.

Pero si escribo amor,
escribo aquellas tardes encendidas,
instantes de algún tiempo sublimado
donde vivir tenía
el tacto de un presente a quemarropa.
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Segon premi de poesia
Titol: VIDA DE POBLE
Autora: M. Isabel Valverde Hernández

L’AVI SEU SOTA ELS PORXOS

L’avi seu sota els porxos 
a l’entrada de casa, en la seva 
cadira de vímet corcada pel temps.
Aspira el fum imaginari
de la pipa que duu a la boca
i que fa molt de temps no encén. 

Agafa el diari amb una mandra
tendra, feixuga i es posa les ulleres, 
adust, cerimoniós. Hi ha enunciats 
que horroritzen els seus ulls 
cansats, malgrat res no l’espanta 
i res no el sorprèn, sempre 
li costa creure allò que llegeix.

L’avi seu a la fresca, amagat 
de l’estiu, amb la porta entreoberta 
perquè passi la llum, mentre 
llegeix i pensa: que n’és tot, de fotut!

LA CASETA

La caseta del gos s’ha quedat 
buida a l’eixida.

Ja no sortiràs a rebre el nostre 
cansament al final de la jornada, 
amb aquella alegria que ens contagiava
i esborrava els errors de cada dia.

No és només la teva buidor, 
tanmateix, la que ens turmenta, 
sinó sentir la pèrdua constant de cada 
cosa viscuda, estimada, fugida.

La caseta del gos s’ha quedat 
buida i borda l’enyor a l’eixida.

JOAN

Té una vida senzilla, en Joan, i en té 
Prou, tanmateix, amb les flors 
que adornen la seva existència 
i que al matí rega amb cronomètrica 
puntualitat. Es va quedar sol, en Joan. 
La mare fa un any que és morta, trencant 
el cordó umbilical d’aquell amor filial.

La seva edat és indefinible, potser
no és massa gran encara, però la 
malaltia que pateix, de sempre,
li ha mossegat els ossos. No surt
mai de casa. El seu pas alentit, 
insegur, el fa semblar més fràgil 
i la seva veu és un balbuceig 
que, a còpia de temps, hem après a entendre.

Les flors del seu terrat són les més 
boniques del barri. Llueixen alegres
i exhalen perfums que acaricien
tots els sentits. En Joan, amb orgull
se les mira, les cuida, les mima, mentre, 
així, li passen les hores, els dies, la vida, 
amarat de fragàncies que li fan companyia.

ALZHEIMER

Ella és petita al seu costat, 
l’edat li ha minvat la figura.

Camina agafada del seu bracet  
(com ha fet sempre), i es deixa 
dur dòcilment. El gest displicent 
i, entre els dits, una vida aliena.

La tarda pren colors de maduixa,
es rovella al capvespre i arrossega 
la inèrcia d’alguna nostàlgia 
infinita, antiga i fugissera.

Ella és menuda i té la mirada 
poruga. Al passar només, veu 
la rutina i somriu a tothom, 
ja fa temps ha oblidat com s’odia.  

VIDA DE POBLE

Des de la terrassa de la cafeteria
el carrer és un balcó obert 
a la llum una mica indecisa
d’aquest migdia. Una panoràmica 
fantàstica de vida de poble.

El tallat és a taula esperant un glop
i t’adones (de sobte) que tot 
en la vida és un glop.

La gent passa amb diferents presses,
van i venen confegint urgències,
mentre jo, amb el cor assegut,
els robo els neguits.

Es va omplint la terrassa d’un migdia 
d’estiu mil•lenari, ànimes assedegades 
que, sense saber-ho, em fan companyia.
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Accèssit
Titol: EL BAILE DE LOS ESTORNINOS 
Autora: Janine Puig Poisson

Llegan malos vientos cuando giran del revés los sueños
y graznan pesadillas del pasado.

¿Serán los estorninos quienes marquen el camino desde el 
cielo?

Los bancos se llenan de excrementos
y un ácido tufillo te hace huir de la vagancia.

En otoño gritan tanto como nosotros en la calle
y desde el cielo nos indican cuan unidos nos debemos.

Ya es otoño y sin ti, estornino,
el viento se escucha a sí mismo en el vértigo virar del 
mundo.

Todavía no hay baile en los cielos
y ya han vuelto los poetas con su pisar de almas.

Han soltado el manto del letargo
y puesto a secar su piel al sol,
remueven la herida del ascua hambrienta;
no cabe en su ansia.

Mientras tanto los olivos rebosantes
dejan rodar su fruto confundido entre las cabras.

¡Estorninos, como perlas de aceite sois!

Robáis olivas silvestres
y lubricáis el oxígeno al compás de una pulsión.

Como pulmón ensanchado al compás de una pulsión.

Como pulmón ensanchado y en flexible disciplina
pintáis de negro pasillos celestes.

En la estación alfombrada
ya canta contigo el viento,
las nubes bailan y el cielo dibuja.

De tu impuesta presencia se nutre el cielo.

De tu vuelo, nosotros, escribanos,
saciamos el pálpito esculpido en nuestras yemas,
yermas en tu espera.

Y por fin llegan sigilosos y en grupo
como una señal que el otoño espera.

Vacían olivos, torpedean tejados de Uralita
y aceitosa presencia cubre de acre olor el suelo
cuando la lluvia lo abrillanta.

Hasta que abril les devuelve, se cobijan
pintando mientras tanto corazones en el cielo.

Entremedio, el invierno animará su vuelo el frío.

Y llegan con su contraste de baile, histeria y huella
para dar reposo a los olivos descargados
y se van imperceptibles
desplegando la memoria del olivo,
colgado en el eco de otro viento
y de esta suerte loar la impronta de su vuelta.

Ahora que habéis tamizado las sobras del olivo
y devuelto el poso que la lluvia se llevó por las alcantarillas,
dejáis las ramas, las ramblas, como un manto en aspaviento,
estorninos, ¡bálsamo imposible!

Y así, hartos de lecturas desde el cielo,
Giráis los ojos para vernos, hormiguero invertido,
Imposible baile de lo etéreo.

CULTURA



 

L’energia és una 
necessitat

És el teu dret

  
 

La impossibilitat, per part de les llars, de fer front al 
pagament dels subministraments energètics (electrici-
tat i gas), així com el fet de destinar un percentatge des-
proporcionat dels ingressos per pagar aquests submi-
nistraments, és el que es denomina pobresa energètica. 

Aquesta suposa passar fred a l’hivern i calor a l’estiu, situació en la 
qual es troben al voltant de quatre milions de persones. 

Hi ha llars que es veuen obligades a destinar un percentatge 
desproporcionat per pagar aquests subministraments, arriben al 
16,6 %,  que afecya a set milions de persones.

Aquí, la combinació de l’augment absurd dels preus de l’energia 
domèstica, sobretot el de l’electricitat, amb un increment del 60 
% des de 2007, i la reducció dels ingressos de les famílies en el 
mateix període d’un 8,5 % de mitjana, ha suposat que milions de 
persones es vegin afectades per aquest tipus de pobresa.

Nosaltres, els pensionistes de CCOO, seguirem denunciant, 
conjuntament amb la Confederació de CCOO, els continus 
increments de les tarifes energètiques a Espanya, que només 
beneficien les grans empreses elèctriques i que ens condueixen 
a un empobriment generalitzat dels pensionistes, jubilats i dels 
treballadors/es. 

El cobrament del consum elèctric se’ns presenta a través d’un 
rebut de tarifa elèctrica en el qual es factura per dos conceptes: 
per potència i per energia consumida. 

Independentment de la facturació de potència i energia, 
s’apliquen dos impostos en la factura: l’impost sobre l’electricitat 
i l’IVA.

Exigim al Govern que garanteixi el subministrament  
d’electricitat i gas a totes les llars.


