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E
ls resultats de les eleccions generals que van tenir lloc el  diumenge, 10 
de novembre, tornen a deixar unes Corts Generals molt fragmentades, 
amb canvis en la composició de forces dins dels blocs polítics progressis-

ta i conservador. En qualsevol cas, aquestes eleccions deixen una nova majoria 
progressista al Congrés dels Diputats, però aquesta majoria ara és més precària 
que la sorgida de les eleccions del 28 d’abril, mentre que el bloc de dretes es 
reforça, malgrat el daltabaix de Ciutadans. 

Per a CCOO de Catalunya, la repetició electoral ha reiterat la necessitat d’un 
acord d’esquerres i plurinacional. El resultat ha mostrat la desafecció de la ciu-
tadania amb la política pel bloqueig institucional i polític que es pateix des de 
fa massa temps i això s’ha traduït en menys participació i en el reforçament 
de l’extrema dreta com a tercera força política a costa de la caiguda lliure de 
Ciutadans. CCOO alerta d’aquest resultat i destaca que no hi pot haver una nor-
malització democràtica de la participació de la xenofòbia, la homofòbia, el mas-
clisme i el neofeixisme. Tampoc de la utilització del sentiment anticatalà. CCOO 
fa una crida a no blanquejar el feixisme i a combatre’l.

CCOO de Catalunya destaca que a Catalunya l’esquerra guanya amb escreix, 
fet que obliga als partits de signe progressista a trobar un marc de negociació 
que trenqui el bloqueig institucional i polític que es viu a Catalunya des de fa 
massa anys. 

CCOO considera que l’agenda social és la que ha de  protagonitzar el debat 
d’investidura per constituir un necessari govern de progrés. I són molts els 
temes que configuren aquesta agenda social i que cal abordar amb urgència, 
com la reforma laboral, les pensions, l’habitatge, la protecció social, la política 
fiscal, el canvi de model productiu, les polítiques energètiques, les transfor-
macions digitals i tecnològiques, els reptes demogràfics, la feminització de la 
societat o les polítiques per a joves.

El sindicat reitera que és hora de la responsabilitat política. CCOO recorda 
que la classe treballadora d’aquest país no està en condicions de deixar passar 
més temps en la constitució d’un govern amb un programa progressista i una 
majoria viable per dur-lo a terme. El moviment sindical serà exigent i pro actiu 
amb aquest objectiu perquè hi ha molt en joc. Sobretot, no seguir eixamplant 
l’extrema dreta i al mateix temps impulsant polítiques socials que ofereixen 
expectatives de futur a amplis sectors de la nostra societat que viuen fortament 
precaritzats i amb una gran inseguretat. 

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

EL RESULTAT HA 
MOSTRAT LA 
DESAFECCIÓ DE 
LA CIUTADANIA 
AMB LA POLÍTICA 
PEL BLOQUEIG 
INSTITUCIONAL I 
POLÍTIC QUE ES 
PATEIX DES DE FA 
MASSA TEMPS

AMB ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS 
DEL 10 DE NOVEMBRE

CCOO DE CATALUNYA RECLAMA UN 
NECESSARI ACORD D’ESQUERRES 
I PLURINACIONAL PER FORMAR UN 
GOVERN DE PROGRÉS
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COMPLEMENTANT LA INFORMACIÓ PUBLICADA EN LA REVISTA 
PENSIONISTES LA NOSTRA VEU, DEL MES DE JUNY NÚM. 72. 
“Bonificació fiscal per cotitzacions a les mutualitats laborals anteriors a 
l’any 1979”

Les sol·licituds de rectificació de les declaracions dels anys 2014 al 2017, eren resoltes 
favorablement, per l’Agència Tributària fins al 26 de juny de 2019, abonant les diferèn-
cies econòmiques en els comptes dels sol•licitants, seguint la doctrina establerta pel 
Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) del 5.7.2017. 

Després d’una consulta vinculant interna a l’Agència Tributària de data 26.6.2019, el 
criteri va canviar, i ara  estan denegant les sol·licituds de rectificació.

Davant aquesta denegació, estem presentant al•legacions a la mateixa Agència 
Tributària, que novament estan venint denegades. 

En aquests dies, ja tenim preparades les reclamacions econòmiques administratives que interposarem davant el 
Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya. 

Aquest tribunal NO depèn de l’Agència Tributària. Confiem que aquesta via avali definitivament la doctrina del 

TEAC del 5.7.17 

Més informació en la Federació de PP i JJ, en les federacions de ram i en les unions territorials.

NOTA D’ACLARIMENT
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A
vui recuperem el tema que 
varem tractar i publicar en LA 
NOSTRA VEU de juliol de 2017, 

nº66,  “Secció d’Assessorament infor-
ma…”: el complement per mater-
nitat a les pensions de jubilació, 
incapacitat permanent i viduïtat en 
la modalitat contributiva.

En aquell article es qüestionava 
el fet que aquest complement anés 
destinat exclusivament a les mares 
perquè aquesta formula discrimina-
va els pares.

Actualment sabem que aquest 
qüestionament ha arribat als tri-
bunals. Efectivament, un despatx 
d’advocats de Girona va presentar 
una demanda al Jutjat del Social 
reclamant aquest complement per 
un home pare de família que va ser 
declarat en situació d’incapacitat 
permanent amb dret a pensió. El 
magistrat que ha de decidir sobre la 
petició va plantejar una “qüestió pre-
judicial” davant el Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE) i es troba 
pendent de resolució amb el benen-
tés que l’Advocat General del Tribunal 
ha emés el seu informe preceptiu 
en favor de la tesi del demandant. O 
sigui que, molt probablement, quan 
el TJUE decideixi sobre la bondat de 
la normativa espanyola d’aplicació 
dirà que es discriminatori per a 
l’home pare. I, si es així, el Magistrat 
de Girona dictarà una sentencia 
d’acord amb el pronunciament previ 
del TJUE.

Es fàcil preveure que la sentencia 
tindrà una repercussió important, 
perquè obrirà la porta a tots aquells 

pares que des de l’1 de gener del 
2016 son pensionistes, per poder 
reclamar aquest complement 
davant l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS). La recla-
mació l’hauran de fer per escrit tot 
demanant a l’Inss la revisió de la 
seva pensió de jubilació, incapacitat 
permanent o de viduïtat, sempre 
que el dit complement no l’estigui 
cobrant ja la mare en la seva prò-
pia pensió. Remarquem aquesta 
circumstància perquè aquest com-
plement es únic i te una vocació 
discriminatòria positiva en favor de 
la dona mare.

Així es desprèn desprès 
d’examinar el Projecte de 
Pressupostos Generals de l’Estat 
corresponent a l’any 2019 en el 
seu apartat de Seguretat Social. 
S’observa amb aquest complement 
per maternitat es pretén matisar/
pal•liar les diferencies d’imports de 
pensions entre homes i dones.

Ens trobem, per tant, davant d’una 
situació de discriminació positiva a 
favor de la dona mare pensionista 
que ens cal respectar. Al mateix 
temps entenem que no hi ha con-
tradicció amb el dret que reivindi-
quem en favor del pare pensionista, 
si no que cal compatibilitzar-ho. La 
formula que proposem consisteix en 
que la dona mare sigui la principal 
creditora del dret i si per qualsevol 
motiu no hi pot accedir, o simple-
ment no hi és la mare, el dret es 
reconeix al pare. No es res mes que 
una expectativa oberta a una ampla 
casuística.

Per a resumir, ens dirigim als 
homes pares, pensionistes de jubila-
ció, incapacitat permanent o viduïtat 
des de l’1 de gener del 2016 que, 
en absència de la mare amb dret, 
poden iniciar el tràmit de demanar 
la revisió davant de l’INSS de la prò-
pia pensió per a que hi incloguin el 
complement per maternitat. 

SEGURETAT SOCIAL

Juli Rius
Assessor



ASSESSORAMENT INFORMA...

6 Pensionistes

C
om ja va fer l’últim Govern 
del PP, l’actual Executiu ha 
anunciat una revaloració del 

0,9 % per a l’any 2020, aprofitant la 
remissió a la Comissió Europea del 
Pla Pressupostari del nostre país per 
a aquest exercici.

Sens perjudici que aquesta sigui 
la previsió d’inflació final per a 2020, 
CCOO recorda que continua plena-
ment en vigor la Reforma de 2013, 
que no garanteix en el futur el man-
teniment del poder adquisitiu de les 
pensions, així com l’entrada en vigor 
en els propers anys de l’anomenat 
Factor de Sostenibilitat, que supo-
sarà una minoració de les pensions 
inicials dels nous pensionistes. 

Per CCOO, resulta imprescindible 
que els principals partits polítics 
adquireixin un compromís inequí-
voc amb la derogació completa 
d’aquesta reforma, garantint, entre 
altres qüestions, una revaloració 
automàtica de pensions com la 
que es va acordar en l’àmbit del 
Diàleg Social el 1996 i s’ha anat 
aplicant entre aquesta data i el 
2011, prenent com a referència 
l’IPC real en cada exercici. De fet, 
aquest compromís va ser assumit 
per tots els partits, i fet públic en 
el marc dels debats inconclusos 
en la Comissió Parlamentària del 
Pacte de Toledo el 27 de setembre 
de 2018. Malgrat aquesta àmplia 

majoria, va acabar la legislatura 
sense cap canvi normatiu.

Per CCOO, resulta inadmissible 
l’estratègia empresa primer per 
l’últim Govern del PP, que es manté 
en l’actualitat, consistent en el man-
teniment en vigor de la Reforma de 
2013 i la suspensió puntual d’alguns 
dels seus efectes, com els que s’han 
anat plantejant en el cas de la reva-
loració de 2018, 2019 i la que ara 
s’anuncia per a 2020, i recorda que 
la no-derogació de la reforma en 
qüestió suposa una situació de greu 
inseguretat per als treballadors i 
pensionistes, en deixar en mans del 
Govern de torn la decisió de la seva 
aplicació íntegra o no. 

CCOO REITERA QUE EL GOVERN HA DE 
COMPROMETRE ALGUNA COSA MÉS QUE UNA 
REVALORACIÓ DE LES PENSIONS PER A 2020
CCOO I UGT VAN EMPLAÇAR, EL PASSAT 30 DE SETEMBRE, ELS QUATRE PRINCIPALS PAR-
TITS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ PARLAMENTÀRIA PER A UNA TROBADA URGENT EN 
LA QUAL EXPLORAR UNA SOLUCIÓ LEGISLATIVA QUE DEROGUI DE FORMA DEFINITIVA LA 
REFORMA DE PENSIONS DE 2013, QUE CONTINUA EN VIGOR.

DAVANT L’ANUNCIAT AUGMENT DEL 0,9 %
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E
ls pensionistes i jubilats de 
la Plataforma Unitària de la 
Gent Gran de Catalunya, la 

Federació de PPiJJ de  CCOO, i 
la UJP d’UGT, anem denunciant 
que es parla molt de l’envelliment 
actiu, i també dels problemes de 
la gent gran, però la realitat és que 
les administracions públiques no 
compleixen amb l’obligació de bus-
car els recursos necessaris perquè 
aquestes persones grans tinguin 
cobertes totes les seves necessitats. 
Més encara, quan cal reconèixer el 
paper actiu en l’esfera econòmica 
que realitzen les persones grans. 
Els estudis indiquen que més d’un 
terç de les persones grans cuiden 
els seus néts, la meitat d’aquests ho 
fan cada dia, la qual cosa no sols 
tindria una traducció econòmica 

directa, sinó que també facilita que 
altres membres de les seves famí-
lies puguin desenvolupar activitats 
laborals.

El col•lectiu de persones grans 
és molt vulnerable a polítiques de 
retallades, i cal tenir en compte que 
estem passant, cada vegada més, 
a convertir-nos en sostenidores 
principals (de vegades úniques) de 
les generacions següents, ja que les 
pensions suposen la principal font 
d’ingressos de més del 25% de les 
llars.

Encara que la revaloració de les 
pensions està recollida en l’article 
50 de la Constitució com un prin-
cipi rector de la política econò-
mica del nostre país, la veritat és 
que l’única fórmula de revaloració 
automàtica que garantia per llei el 

manteniment del poder adquisitiu 
de les pensions va ser la nascuda 
de l’Acord de Pensions de 1996, 
lligada llavors a la inflació, i que ha 
estat vigent fins a la reforma unila-
teral imposada pel Govern del PP 
el 2013. Si no hi ha un Govern al 
nostre país que derogui la reforma 
de pensions de 2013, l’1 de gener 
de 2020 es torna al 0,25%, i no ho 
podem permetre.

El criteri d’austeritat amb el qual 
s’han regit les polítiques públiques 
aquests últims anys ha causat un 
deteriorament en el Sistema públic 
de salut, limitant la cobertura del 
model d’atenció assistencial uni-
versal i els seus recursos. Aquestes 
retallades en drets s’han produït 
en un context d’envelliment de la 
població, amb una major preva-

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN
1 D’OCTUBRE 2019
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lença de malalties cròniques, i con-
seqüentment amb una necessitat 
creixent d’una major despesa en 
investigació i noves teràpies. No 
obstant això, s’estan produint reta-
llades de drets en sanitat i recursos 
sanitaris i un encariment de les 
despeses sanitàries per a les llars, 
ocasionant una pèrdua de qualitat 
de vida.

Perquè les persones grans 
puguin envellir de forma activa, 
trencant els estereotips que s’hi 
relacionen, com la dependència i la 
càrrega familiar, és imprescindible 
la implantació de polítiques públi-
ques que permetin una promoció 
de la salut i l’atenció sociosanitària, 
ja que aquestes afecten de forma 
directa la salut i les capacitats autò-
nomes de les persones grans.

El Sistema de Dependència està 
basat en un disseny que priorit-
za els serveis professionals, i en 
casos excepcionals les prestacions 
econòmiques. Aquests serveis pro-
fessionals contemplen: els serveis 
de prevenció i de promoció de 
l’autonomia personal, el servei de 
Teleassistència, l’ajuda a domicili, 
l’atenció a les necessitats de la llar, 
les cures personals, el Centre de 

Dia i el de Nit: Centre de dia per a 
persones grans, Centre de dia per 
a menors de 65 anys, Centre de dia 
d’atenció especialitzada, Centre de 
nit, Servei d’Atenció Residencial, 
residències de gent gran i centres 
d’atenció a persones en situació de 
dependència.

Per al bon funcionament 
d’aquest mecanisme de protecció 
social, a diferència de la resta de 
mecanismes, s’ha de configurar 
un espai de col•laboració entre les 
diferents administracions públi-
ques, en què es garanteixi l’accés 
en igualtat de condicions a aquest 
sistema. No obstant això, les reta-
llades de 2012 no només van para-
litzar la implantació del sistema, 
sinó que fins i tot van implicar una 
reducció en la cobertura.

En pensions, hem de tenir en 
compte que la reforma de 2013 
implanta el Factor de sostenibili-
tat i l’Índex de Revaloració de les 
Pensions. El Factor de sostenibilitat 
ajusta la pensió inicial de jubilació 
a l’esperança de vida, de manera 
que s’aconsegueixi una quantia 
mitjana de les pensions compati-
ble amb el nivell de despesa total 
destinada a aquestes pensions, i a 

mantenir l’equilibri financer del sis-
tema a mitjà i llarg termini. Pel que 
fa al nou Índex de Revaloració de 
les pensions, es trenca amb la vin-
culació a l’índex de preus previst, 
a causa d’“els problemes d’índole 
demogràfica i econòmica”. 

Els seus efectes encara no poden 
valorar-se en tota la seva amplitud. 
D’una banda, l’Índex de revaloració 
de les pensions es va aplicar entre 
2014 i 2017, coincidint amb anys 
de baixa inflació, i per tant les seves 
conseqüències no van ser impor-
tants. Actualment, l’aplicació de 
l’Índex està suspesa. D’altra banda, 
el Factor de sostenibilitat encara no 
ha entrat en vigor.

En suma, els efectes de les 
últimes reformes del Sistema de 
Pensions estan encara per fer-se 
realitat. No obstant això, de la 
revisió de l’estat de les pensions 
a Espanya es pot extreure que 
està marcat per les carreres de 
cotització de les persones grans, 
i es fan patents les importants 
desigualtats existents entre homes 
i dones. En un sistema eminen-
tment contributiu, assentat sobre 
les cotitzacions aportades en els 
anys previs a l’edat de jubilació, 
és a dir, sobre l’ocupació i la seva 
qualitat, els desafiaments se cen-
tren en la millora de les condicions 
d’ocupació de les dones, mentre es 
desenvolupen fórmules que com-
pensin les bretxes. 

Per tot això avui, dia 1 d’octubre, 
els pensionistes i jubilats de la 
Plataforma Unitària de la Gent Gran 
de Catalunya, la Federació de PPiJJ 
de  CCOO, i la UJP de UGT, volem 
reclamar al Govern de la nació i al 
conjunt dels poders públics i admi-
nistracions el següent:

1-Que es potenciïn els sistemes 
públics de salut, dependència i 
serveis socials, ja que són elements 
essencials per a aconseguir envellir 
en condicions saludables i amb 
autonomia. Però és que, a més, 
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són instruments per lluitar contra 
la desigualtat en totes les etapes 
de la vida, abordant les diferències 
territorials existents, així com la 
cobertura de serveis i els recursos 
destinats per a les persones grans.

2-El Sistema públic de salut cons-
titueix, sense cap dubte, una de 
les eines d’intervenció pública més 
rellevants a l’hora d’assegurar con-
dicions de vida saludables. Per això, 
ha de superar-se la insuficiència 
en els recursos materials i humans 

destinats a aquest sistema, així 
com promoure canvis en el model 
sanitari, que situïn la persona en 
el centre del sistema. Això suposa 
un impuls de l’atenció primària, 
que apropi els serveis sanitaris a 
la població més gran i a les seves 
necessitats, alhora que es promo-
guin activitats educatives preven-
tives, amb més metges geriatres i 
eliminant els copagaments sanitaris.

3-No es pot demorar més el fet de 
posar els mitjans econòmics necessa-

ris per enfortir el Sistema d’atenció a 
la dependència, garantint-ne l’atenció 
efectiva. En moltes comunitats autò-
nomes, el sistema s’ha recuperat 
(mínima reducció de la llista d’espera, 
creixement de les prestacions econò-
miques de cura familiar i vinculades 
a un servei, en lloc de prestacions 
de serveis concertats, etcètera), 
però sobre la base dels recursos del 
nivell autonòmic, sense que l’Estat 
hagi revertit les retallades realitzades 
el 2012. Perquè la recuperació es 



ACCIONS PUGGC

10 Pensionistes

produeixi en termes de suficiència i 
qualitat en l’atenció, el finançament 
estatal és imprescindible.

4-Que s’arribi a un acord en 
la Comissió del Pacte de Toledo 
perquè, sobre la base del diàleg 
i l’acord social i polític amplis, 
es posin en pràctica les mesu-
res necessàries per garantir la 
sostenibilitat del Sistema públic 
de pensions en el present i el 
futur, que es recuperi l’índex de 
revaloració de les pensions i que 
sigui pactat en el marc del Diàleg 
Social, que garanteixi el manteni-
ment del poder adquisitiu de les 
pensions durant tot el període de 
percepció.

5-És necessari abordar les des-
igualtats al llarg de totes les etapes 
de la vida. Les polítiques públiques 
han de garantir l’exercici efectiu 
dels drets, alhora que promoure 
la redistribució de la riquesa, ja 
que hi ha marge per millorar la 
contribució fiscal i aconseguir un 
sistema fiscal més just, en el qual 
hi hagi un repartiment més equi-
librat dels esforços. Sense això, les 
desigualtats econòmiques i socials 
experimentades al llarg de la vida 

es traslladen a la vellesa, com suc-
ceeix amb les bretxes de gènere en 
el treball, la cura i les pensions.

6- Que les polítiques socials 
compleixin el seu objectiu final, 
com és el d’ajudar els col•lectius 
més necessitats i cobrir les seves 
necessitats bàsiques: social, ali-
mentació, sanitat i habitatge, entre 
altres. Seguim constatant que, en 
massa ocasions, aquestes mesures 
es prenen unilateralment, sense 
comptar amb els sindicats, legítims 
representants dels treballadors 
i dels pensionistes. Així, des del 
nostre punt de vista, entenem que, 
per aquesta causa, tant la Reforma 
laboral com la Reforma de les pen-
sions de 2013, han estat un fracàs, 
que està afectant de ple aquests 
col•lectius.

Espanya ha recuperat el volum 
del PIB previ a la crisi, i no obs-
tant això el repartiment d’aquesta 
riquesa és molt desigual, ja que hi 
ha 1,5 milions de persones parades 
que estan excloses del sistema de 
protecció per atur, un altíssim nivell 
de desprotecció que genera pobre-
sa i exclusió, i ha de ser combatut, 
entre altres mesures, implantant 

una Renda mínima en el conjunt 
de l’Estat, i més quan els sindi-
cats vam impulsar una Iniciativa 
Legislativa Popular per implantar 
una prestació d’ingressos mínims 
que té com a finalitat protegir 
molts dels que avui estan exclosos 
de la cobertura per atur.

Per tot això, si no es tenen 
en compte les nostres propos-
tes en el desenvolupament de 
polítiques públiques i amb una 
major dotació de recursos per a 
la millora del Sistema de salut i el 
de Dependència, el finançament 
de les pensions, l’aplicació trans-
versal de la perspectiva de gènere 
i el replantejament del sistema 
productiu i fiscal, els pensionistes 
i jubilats, amb el conjunt de la 
societat organitzada, ens seguirem 
mobilitzant fins a aconseguir-ho. 

Miquel Lluch Rodriguez
SG de PPiJJ de CCOO a Catalunya

Manuel Gómez Ramirez
SG de la UJP d’UGT de Catalunya

Josep Guinot Mauchan
Coordinador de la PUGGC
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E
ns proposem reflexionar entorn 
a l’obligació de tributar per les 
pensions atés que no es un 

tema pacífic. Amplis grups i col•lectius 
de pensionistes defensen que les 
pensions haurien d’ésser lliures de 
l’obligació de tributar per l’IRPF.

Aquesta no és però la tesi del 
nostre Sindicat que defensa 
l’obligació de tributar i que, en tot 
cas, considera inoportú qüestionar-
ho en un moment econòmic i 
social com el que ens toca viure.

El posicionament  pro la no tri-
butació es basa principalment en 
el supòsit de que ja es tributà en el 
seu moment amb els salaris i que, 
per tant, el diner de les pensions es 
blanc i net d’obligacions tributàries. 
Que, pel contrari, l’obligació de 
tributar es aboca a fer-ho per dupli-
cat, a més d’ignorar que percebre la 
pensió no representa cap plusvàlua, 
si no una pèrdua real de capacitat 
econòmica respecte del salari que 
hom rebia fins just abans d’iniciar-
se com pensionista.

Aquest plantejament, que jo 
havia compartit, necessita d’una 
anàlisi més profunda tant en sentit 
tècnic-jurídic com en sentit social.

En efecte, durant la nostra vida 
laboral es tributava a la Hisenda 
Publica a compte de l’IRPF a través 
de l’Empresa que ens aplicava la 
retenció en el salari. Posteriorment 
venia la regularització anual 
mitjançant la declaració pertinent 
de la renda.

Del salari també se’n deduïa la 
tributació a la Seguretat Social, la 
denominada “quota obrera”. Ara bé, 
i això és important, aquesta quota 
posteriorment era desgravable en 
el moment de la liquidació amb la 

declaració de la renda, convertint-se 
en “tributació diferida”, expressió que 
evoca aplaçament no pas extinció 
de l’obligació de tributar. I aquest 
aplaçament de l’obligació s’acaba en 
el moment de rebre la pensió de la 
seguretat social i desprès de com-
provar que cal tributar a compte per 
la dita pensió. D’aquesta manera es 
recupera “l’equilibri” financer que vol 
la llei de l’IRPF.

Per coherència, aquesta evidencia 
tècnica-jurídica ens mena a qües-
tionar la tesi sobre la no obligació 
de tributar de les pensions.

Tot això sense oblidar que ens 
cal ésser molt curosos amb el tema 
de la tributació puix que es tracta 
d’una obligació lligada directament 
a principis com el de sol•lidaritat, la 
igualtat d’oportunitats; a finalitats 
com la de la redistribució de la 
riquesa, el sosteniment de l’Estat 
del Benestar, etc.

Això no vol pas dir que no hi hagi 
espai per a reivindicacions sobre 
aquesta matèria. En suggerim algu-
nes:

1.- Adequació del límit d’ingressos 
previ a la tributació a compte de 
l’IRPF.
Sembla que la determinació 
d’aquest límit hauria d’incloure la 
porció de salari que es perd quan 
es passa d’assalariat a pensionista. El 
percentatge que representa la pèr-
dua de salari hauria d’incrementar 
el límit d’ingressos necessaris per a 
determinar l’obligació de tributar a 
compte. Es tractaria d’una modifi-
cació sense dificultats tècniques i, 
en canvi, possibilitaria un resultat 
més equitatiu orientat a superar el 
greuge comparatiu entre assalariat 

i pensionista, atés que aquesta 
situació no modifica les condicions 
econòmiques, les necessitats exis-
tents, si no que, en realitat, persis-
teixen les mateixes necessitats amb 
menys capacitat econòmica.

2.- Actualització de la base tributable 
a compte.
La proposta seria que la base tribu-
table, un cop determinada en còm-
put anual, hauria de restar conge-
lada i el tipus de retenció inalterat 
malgrat l’incorporació de l’augment 
anual de pensió. En tot cas es pro-
posaria una revisió quinquenal, per 
exemple.

Aquesta proposta tendeix a 
pal•liar el fet recurrent de l’absorció 
de l’augment de les pensions a 
causa de l’efecte modificatiu simul-
tani i a l’alça del tipus de retenció. 
Es un fet que l’augment anual de 
la pensió sovint acaba produint 
l’efecte contrari, rebaixant o senzi-
llament anul•lant la revaloració per 
causa de l’increment de la base 
tributable i del tipus de retenció. 
Que no sigui un efecte genera-
litzat no val pas dir que no s’hagi 
d’afrontar, doncs cal examinar-ho 
en termes qualitatius no pas quan-
titatius.

Altrament no podem passar per 
alt que quan l’augment de la pen-
sió resta rebaixat o anul•lat de fet, 
es provoca un enriquiment injust 
per part de l’Agencia Tributaria 
atés que el diner de l’augment a 
circulat des de la Seguretat Social 
passant per davant del nas del/la 
pensionista i acabant al calaix de 
la Hisenda Publica. I això te con-
seqüències legals, per un costat 
s’infringeix l’article 4rt. de la LGSS 

LES PENSIONS HAN DE TRIBUTAR A  
LA HISENDA PÚBLICA?
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que prohibeix endegar operacions 
de lucre amb la Seguretat Social, 
“... en ningun caso la ordenación 
de la Seguridad Social podrá servir 
de fundamento a operaciones de 
lucro mercantil”. Per altre costat, 
agradi més o agradi menys, quan 
aixó succeeix també es concul-
ca l’article 50è de la CE perquè 
l’augment ha d’esser real i sufi-
cient.

3.- Destinació de la recaptació a 
compte de l’IRPF procedent de les 
pensions. 
Ras i curt: hauria d’anar direc-
tament a la Caixa Única de la 
Seguretat Social, incardinant-
se en el Sistema de Fonts de 
Finançament tal com es contem-
pla en l’article 109 de la LGSS, ja 
sigui enquadrat en el concepte de 
“...aportació progressiva del Estado 
que se consideren con caràcter 
permanent en sus Presupuestos 

Generales...”, ja sigui en concepte 
d’ingressos inclosos en la for-
mula legal del mateix article “...
cualesquiera otros ingresos...” En 
qualsevol cas seria una receptació 
lliurada directament i integra pel 
sosteniment del Sistema Public de 
Pensions.

No cal dir que en el punt de sor-
tida d’aquestes propostes o d’altres 
possibles hi ha l’impuls solidari que 
impregna tot el sistema de la segu-
retat social juntament amb els prin-
cipis d’universalitat, unitat i igualtat 
reflexats en l’article 2n de la ja 
citada LGSS. Principis que cal tenir 
especialment presents sobre tot 
en aquest temps d’individualisme 
extrem propiciat en gran part pel 
liberalisme econòmic.

Hens aquí, doncs, aquesta 
reflexió fonamentada en raons 
jurídiques i socials, i en raons de 
solidaritat entre els que compar-
tim interessos i necessitats. 

LA PÈRDUA DE LES «LLIBERTATS» CATALANES

A l’Edat Mitjana, a Catalunya (i en 
menor grau a Aragó, a València 
i a Mallorca) hi havia unes limi-

tacions al poder reial, unes garanties 
parlamentàries, que no tenien els 
altres països, excepte Anglaterra. El 
rei ho tenia més difícil per governar. 
(De vegades, alguns han volgut veure 
una tendència especial dels catalans/
es en aquest sentit.) Mentida!!

La cosa va anar així: Era a finals 
del segle XIII. Governava Pere II, 
el Gran, fill del gran rei Jaume I, el 
Conqueridor. Era un rei autoritari: en 
7 anys de govern no havia convocat 
les Corts catalanes.  Però vet aquí que, 
per raons que ara no ens interessen, 
França va envair Catalunya. Va ser 
vençuda, però, abans d’això, quan 
els francesos feien els preparatius, va 
tenir lloc un fet important. Un rei a 
qui envaïssin el territori només podia 

oposar-s’hi amb èxit si els seus súb-
dits l’ajudaven, militarment i, sobretot, 
amb diners. Els dirigents catalans 
(que vol dir els rics: nobles, eclesiàstics 
i burgesos de les ciutats) van veure 
una oportunitat d’or: Van dir, d’una 
manera mal simplificada, una cosa 
com ara: volem això, això i això, si no 
ens ho dones, no t’ajudarem contra 
França. Què podia fer, el rei Pere? 

Cal pensar que, aleshores, un país 
era considerat més com a propietat 
del rei que com a societat organitza-
da.

Què van aconseguir? 1) Que tin-
gués l’obligació de convocar les 
Corts una vegada l’any. Ell, que no les 
havia convocat en 7 anys!...  I 2) Molt 
més important: que si «constitució 
alguna, o estatut [és la manera com 
s’anomenaven aleshores les lleis] fer 
volem en Catalunya, aquella o aquell 

façam de consentiment e aprova-
ció dels nostres...» (grups dirigents). 
Pensaríem que això era la cosa més 
normal del món, però aleshores era 
una cosa desconeguda i impensable. 
Eren les primeres Corts d’Europa que 
obtenien un poder col•legislatiu. 

Aquestes i altres coses menys 
importants van esdevenir lo que 
es va anomenar secularment les 
«Llibertats de Catalunya», o bé, amb 
més freqüència, «Les Constitucions i 
Privilegis de Catalunya». Durant uns 
400 anys, aquestes «Llibertats» van 
ser l’orgull dels catalans/es i el seu 
detall distintiu en l’aspecte polític.  
Catalunya era diferent.

Uns 400 anys... fins que, per culpa 
de fets que no tenien res a veure 
amb Catalunya, ens les van fotre. 
Però... no és només això:  hi va haver 
culpables de tota mena. 
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Al començament del segle XVIII, 
s’esgota la dinastia espanyola, per 
falta de descendència. I en comptes 
de fer lo que seria normal, és a dir, 
fer rei algun espanyol de prestigi... 
AH, NO!!  Havia de ser de sang reial!, 
encara que hagués de ser estranger... 
Havia de ser el príncep francès Felip 
d’Anjou, de la casa de Borbó, net del 
rei Lluís XIV, famós pel seu caràcter 
molt autoritari. I prenia el nom de 
Felip V. Als catalans no els agradava 
gens que fos francès, pel caràcter de 
la monarquia francesa, enemiga de 
tota llibertat.

 No obstant això, el nou rei va 
venir a Barcelona i va jurar respectar 
les Llibertats de Catalunya, com era 
preceptiu. I les Corts catalanes van 
quedar tan agraïdes que li van conce-
dir una quantitat de diners superior a 
la concedida mai a qualsevol altre rei. 
Però quedaven encara sectors cata-
lans que desconfiaven del rei francès.

Però Anglaterra i altres països no 
volien que la Casa de Borbó tingués 
tan poder com França i Espanya jun-
tes (és a dir, en una mateixa família). 
I es va formar una coalició militar 
europea, encapçalada per Anglaterra, 
contra el rei Felip V i a favor de Carles, 
arxiduc  d’Àustria (1702).   

L’adhesió de Catalunya (i Aragó, 
València i Balears) a la conspiració 
internacional (1705), contra un 
rei que, sí, era autoritari (ho havia 
«mamat»), però que havia jurat les 
Llibertats de Catalunya i havia sigut 
acceptat per les Corts catalanes, mai 
no va ser decidida per cap organisme 
representatiu de Catalunya (Corts, 
Generalitat, Municipi de Barcelona). 
La cosa va anar així:

Un sector de la baixa noblesa piri-
nenca, molt rebel, oposat sempre a 
tot, autoconsiderant-se una mena 
de representants del país, va enviar, 
en secret, dos delegats a Gènova, 
on es van entrevistar, secretament, 
amb un representant, també secret, 
del Govern anglès, i van acordar 
que Catalunya s’uniria als exèrcits 
aliats. Però... alerta!, va ser un pacte 

aparentment molt intel•ligent: els 
catalans van exigir que, en cas que 
es perdés la guerra, el Govern anglès 
es comprometia a garantir que les 
Llibertats de Catalunya, guanyant o 
perdent o com fos, sempre seguirien 
intocables. Els anglesos van dir que 
sí. Això ho van pactar els nobles piri-
nencs, però quan la flota anglesa va 
intentar desembarcar a Barcelona, 
tant la Generalitat, com el municipi 
com la massa dels barcelonins s’hi 
van oposar. Però llavors, durant tot 
un any, grups d’activistes van fer una 
intensa propaganda contra el francès. 
En un segon intent de desembarcar 
(1705), Barcelona s’hi va continuar 
oposant, però aleshores va ser militar-
ment assetjada, i al cap d’uns mesos 
va capitular,  i... massivament es va 
acceptar l’alçament.

No parlarem de la guerra, que és 
cosa molt trista. La situació era molt 
igualada, es podia guanyar o perdre, 
però un dia va passar una cosa que 
mai ningú no hauria pogut imaginar: 
Josep, germà del pretendent Carles, 
emperador austríac, amb 33 anys, 
que era d’esperar que en viuria molts 
més...  inesperadament, va morir 
(1711). 

Llavors Carles el va succeir. I Carles, 
emperador, va anar perdent interès 
per ser rei d’Espanya.  I Anglaterra i 
altres països van perdre tot motiu per 
continuar llitant, i van acabar fent la 
pau amb Castella i França. I llavors... 
els catalans van quedar «solos ante 
el peligro», davant els exèrcits caste-
llans i francesos, que, naturalment, 
van anar avançant, i van assetjar 
Barcelona, la qual, després d’una resis-
tència heroica d’un any, va haver de 
capitular (1714).

Naturalment, els dirigents catalans, 
quan van veure que les coses ana-
ven maldades, van exigir al Govern 
anglès que complís la seva paraula. 
I el Govern anglès se’n va preocupar 
molt: va negociar, demanar, exigir, i 
l’anomenat «cas dels catalans» va ser 
el gran tema de la política europea: 
totes les cancelleries en parlaven, 

n’estaven pendents.  Però Felip V es 
va plantar i va dir sempre, sempre, 
que «de esto, ni hablar»:  Catalunya (i 
Aragó, València i les Balears) s’havien 
de governar com el regne de Castella. 
Toda España igual.  

Les Corts catalanes, la Generalitat 
i tots els municipis de ciutats impor-
tants van ser dissolts, i substituïts per 
òrgans provisionals, presidits per mili-
tars; totes les constitucions, lleis, etc., 
catalanes eren extingides;  els béns 
de totes les persones que haguessin 
participat en la revolta eren confis-
cats (però no els de dintre Barcelona, 
perquè en el pacte de rendició es 
va salvar aquest punt). Es va posar 
un impost nou, a més dels que ja hi 
havia, precisament per pagar el man-
teniment de les forces d’ocupació.   I 
la llengua catalana? 

La llengua va resistir molt més que 
ningú, gairebé un segle i mig. No la 
podien imposar a una població on 
no l’entenia gairebé ningú. La van 
imposar en tots els òrgans de govern 
(militaritzats), en tots els documents 
oficials, i a la Reial Audiència (tribunal 
superior de justícia).  Només. Però tot 
seguit es van enviar a tots els oficials, 
militars o polítics, unes instruccions 
secretes ordenant que es fessin tots 
els esforços per introduir la llengua 
castellana, però de manera ben dissi-
mulada, perquè «se consiga el efecto 
sin que se note el cuidado».  No res. 

L’any 1768, uns 50 anys des-
prés, el rei Carles III disposava que 
l’ensenyament primari i secundari  
fossin en llengua castellana. Però 
aquesta ordre no es va poder com-
plir mai, perquè els nois catalans 
no entenien res i era un caos. No 
seria fins al 1857, gairebé un segle i 
mig després dels fets, en la primera 
Llei d’Instrucció Pública, que es va 
imposar realment el castellà a les 
escoles (les poques que hi havia) de 
Catalunya.

Vet aquí l’aventura dels nobles piri-
nencs.       

 Antoni Ferret (CatComPod),
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L
’Imserso publica, en la 
Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, l’adjudicació 

dels tres lots del programa de 
Turisme Social.

D’aquesta forma, continua el pro-
cediment administratiu d’acord amb 
el calendari establert, que permetrà 
l’inici de la temporada 2019/2020 en 
la primera quinzena d’octubre.

29 d’agost de 2019.- L’Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (Imserso) 
ha publicat avui, en la Plataforma 
de Contractació del Sector Públic, 
l’adjudicació dels tres lots que inte-
gren el Programa de Turisme Social.

Es tracta de les tres adjudicatàries 
que va proposar el passat 2 d’agost, 
després de la finalització del procés 
de valoració:
•   Lot 1 (Turisme costa peninsular): 

IBERIA LAE
•   Lot 2 (Turisme costa insular): 

AVORIS FALCÓ
•   Lot 3 (Turisme interior): AVORIS 

FALCÓ
Seguint els terminis establerts per 

la Llei de contractes públics, en 15 

dies, l’Imserso procedirà a la signa-
tura definitiva del contracte.

D’aquesta manera, continua el 
procediment administratiu relacio-
nat amb l’adjudicació i el comença-
ment del programa, d’acord amb el 
calendari establert, que permetrà 
l’inici de la temporada 2019/2020 
amb total normalitat en la primera 
quinzena d’octubre.

Unes 900.000 persones participa-
ran durant la propera temporada 
en el Programa de Turisme de 
l’Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso).

Les places s’agrupen en tres lots: 
turisme en zones de costa penin-
sular, turisme en zones de costa 
insular i turisme d’interior (circuits 
culturals).  Aquestes últimes són 
tradicionalment les places més 
demandades, i per això s’han incre-
mentat en un 7%.

El preu dels paquets oscil•la, 
depenent de la destinació i de la 
durada de l’estada. Hi ha paquets 
de 4, 5, 6, 8, 10 i 15 dies. El 65% dels 
pensionistes que participen en el 

programa de viatges de l’Imserso 
compta amb una pensió inferior als 
1.050 euros/mes.

Aquest any, com a novetat, hi 
ha una reserva de l’1% de les pla-
ces subvencionades al 50% per a 
les persones que tinguin recursos 
econòmics iguals o inferiors a les 
pensions no contributives de jubi-
lació o invalidesa del Sistema de la 
Seguretat Social.

El Programa de Turisme Social 
de l’Imserso per a les temporades 
2019/2020 i 2020/2021 arriba ínte-
grament a 1.142.365.995,76 euros, 
IVA exclòs. Aquesta xifra inclou tant 
l’aportació de l’Imserso (20,39%) 
com la dels beneficiaris (79,61%). 

Ministeri de Sanitat, Consum  
i Benestar Social. Govern d’Espanya

Publicació al Portal de Contractació 
Pública:
https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=mNWKi8%2FDlYnnSoT
X3z%2F7wA%3D%3D

TURISME SOCIAL - IMSERSO
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DONES

C
om a sindicalista i feminista de CCOO, P i J, vol-
dria fer una crida a la reflexió sobre “el feminisme 
com a força transformadora”.

No és fàcil ser feminista, no vam néixer aïllades en 
un món paral•lel, ens vam criar de manera masclista i 
patriarcal, justificant un munt de pràctiques i rols defi-
nits pel sexe biològic.

Aquest patriarcat és el que ha donat lloc a tantes 
desigualtats, basades en el gènere. Com l’abús del 
poder i la força sobre les dones: només cal veure les 
doloroses estadístiques sobre violacions, agressions 
sexuals, violència psicològica, física, econòmica, matri-
monis forçats, tràfic de dones, etc.

Tot això ho sofreixen les dones de qualsevol edat, 
condició, origen, només pel fet de ser dona.

El masclisme és un problema social, per tant exigim:
Protocols de valoració de riscos i protecció eficaços.

Exigim formació de gènere obligatòria per a jutges, 
magistrats i fiscals que intervinguin en casos de violèn-
cia masclista.

Exigim més coordinació entre les diferents admi-
nistracions, per enfortir les accions de prevenció i 
d’atenció a les dones que pateixen violència de gènere.

Exigim seguiment i avaluació de les mesures del 
Pacte d’Estat per part del Govern, així com també pel 
Govern de la Generalitat.

La nostra acció sindical posarà tota la seva energia 
per exigir a les empreses que facin protocols de pre-
venció i atenció a l’assetjament sexual, i a l’assetjament 
per raó de gènere.

Davant la violència masclista, ni un pas enrere! 

M. Juárez

ESCOLA DE DONES
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CSI-CCOO

E
n aquesta dotzena edició, des 
de CCOO de Catalunya, UGT 
de Catalunya, la Fundació 

Pau i Solidaritat i la Fundació 
Josep Comaposada - Sindicalistes 
Solidaris i la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya (USOC), volem reafirmar 
el nostre suport i compromís en la 
lluita global pel treball digne arreu 
del món.

S’han de canviar les regles perquè 
el sistema econòmic profonament 
injust concentra riquesa, poder, res-
tringeix dràsticament l’espai demo-
cràtic i propicia la vulneració dels 
drets dels treballadors/es.

ALGUNES DADES MUNDIALS (CSI, 
INFORME ÍNDEX GLOBAL DELS 
DRETS 2019 I COMUNICAT DE LA 
CSI AMB MOTIU DE LA JORNADA 
MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE):
 · El 85% dels països han vulnerat 

el dret de vaga.
 · El 80% dels països denegen a 

alguns o a tots els treballadors/es 
la negociació col•lectiva.

 · 107 països exclouen a treballa-
dors/es del dret a formar o afiliar-
se a un sindicat.

 · En el 72% dels països els treballa-
dors/es no tenen accés a la justí-
cia o la tenen restringida.

 · Dels 145 països examinats, 54 
denegen o limiten la llibertat 
d’expressió i de reunió.

 · Els països on s’ha detingut tre-
balladors/es van passar de 59 al 
2018 a 64 a 2019.

 · En el 59% des països les auto-
ritats van impedir el registre de 

sindicats.
 · Els treballadors/es van ser vícti-

mes de violència en 52 països.
 · A deu països es van assassinar 

sindicalistes: Bangladesh, Brasil, 
Colòmbia, Filipines, Guatemala, 
Hondures, Itàlia, Pakistan, Turquia 
i Zimbabwe.

 · El treball del sector de cures 
segueix essent infravalorat i es 
caracteritza per salaris baixos i 
males condicions laborals. La 
mà d’obra del sector de cures és, 
sobretot femenina.

 · Les dones assumeixen més de 
tres quartes parts del treball de 
cures no remunerat, això equival 
al 13% del PIB mundial.

 
QUÈ ÉS, DONCS, EL TREBALL 
DIGNE?
El TREBALL DIGNE és una ocu-

pació de qualitat que garanteixi als 
treballadors i a les treballadores una 
vida digna.
Implica:
 · Que es generin oportunitats 

d’inversió, iniciativa pública i 
empresarial, desenvolupament

 · i llocs de treball i formes de vida 
sostenibles,

 · que es garanteixin els drets dels 
treballadors i les treballadores, 
especialment d’aquells

 · que es troben en una situació de 
vulnerabilitat més gran,

 · que s’estengui la protecció social, 
garantint condicions de treball 
segures per a homes i

 · dones,
 · que es promogui el diàleg social 

a través de la participació de 
sindicats i organitzacions empre-
sarials.

INVERTIR EN CURES PER LA IGUALTAT  
DE GÈNERE

UN ANY MÉS, EL 7 D’OCTUBRE CELEBREM LA JORNADA MUNDIAL DEL TREBALL DIGNE 
CONVOCADA PER LA CONFEDERACIÓ SINDICAL INTERNACIONAL, SOTA EL LEMA:
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Tot això amb la inclusió i la 
igualtat de gènere com a eixos 
transversals.

Per poder canviar l’actual 
situació de desigualtats, injus-
tícies, concentració de poder i 
riquesa, els sindicats:
 · Demanem canviar les 

regles per la construcció 
d’un nou contracte social 
que garanteixi

 · els drets humans laborals.
 · Demanem més coherència 

en les polítiques públiques 
per assolir l’ODS número 
8 sobre treball digne i 
creixement econòmic, per 
garantir així la consecució 
del ODS número 1 (fi de 
la pobresa) i el número 5 
(igualtat de gènere)

 · Demanem canviar les 
regles per garantir la igual-
tat efectiva de gènere en el 
món del treball

 · Demanem ratificar el nou 
conveni 190 de l’OIT sobre 
la violència i l’assetjament.

 · Demanem canviar les 
regles perquè necessitem 
garanties públiques i com-
promisos empresarials per 
lluitar per la dignitat en el 
treball.

 · Demanem canviar les 
regles perquè el treball 
digne asseguri una vida 
digna als treballadors/es i a 
les seves famílies.

 · Demanem canviar les 
regles perquè el treball 
digne sigui una realitat al 
món i també a casa nostra.

 · Demanem canviar les 
regles perquè el treball 
digne sigui la prioritat per-
manent de

l’agenda política nacional i 
internacional a tots els nivells.

Invertir en les cures és 
invertir en la vida. 

U
na delegació de CCOO, enca-
pçalada per la secretària con-
federal de Política Social, Paula 

Guisande, s’ha reunit amb el director 
general de l’IMSERSO per analitzar 
el recurs de la patronal d’hotels 
(CEHAT) al plec del concurs públic 
sobre les condicions del programa 
de vacances per als propers anys. 
CCOO ha traslladat al màxim respon-
sable de l’IMSERSO la seva preocu-
pació per la situació provocada per 
aquest recurs i les conseqüències 
que podria tenir sobre l’ocupació i les 
persones beneficiàries. 

Pel que fa a les queixes dels hote-
lers que els preus que es paguen 
dins del programa són insuficients 
per cobrir costos, CCOO recorda que 
l’objectiu del programa és garantir 
l’activitat econòmica de les empre-
ses (hotels, transport, comerços i 
altres serveis) durant la temporada 
baixa. En qualsevol cas, cal assen-
yalar que el paquet turístic tipus (8 
dies en destinacions de península) 
s’ha incrementat en un 5 % respec-
te d’anteriors convocatòries. I, en 
concret, el preu de referència de les 
estades en hotels amb manutenció 
s’ha vist incrementat en gairebé un 
9,5 %, situant-se entre els 23 euros i 
42 euros diaris, depenent de les des-
tinacions.  

CCOO ha posat en valor que el 
programa, a més del finançament 
públic que rep, comporta un impac-
te molt rellevant en les economies 
locals. Diferents estudis calculen que, 
per cada euro públic, 1,5 euros rever-

teixen addicionalment en l’economia 
per diferents vies (excursions, comerç 
minorista, etc.). El programa té un 
finançament públic previst de 1.200 
milions d’euros en els propers dos 
exercicis. 

CCOO ha insistit en la necessitat 
de donar continuïtat al programa, 
i espera una ràpida resolució de la 
impugnació amb l’objectiu que no es 
retardi el començament de la tem-
porada 2019-2020.

Segons dades oficials del Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benestar Social, 
en la temporada 2017-18 van parti-
cipar en aquest programa 308 hotels 
i es van comptabilitzar gairebé 6,5 
milions d’estades, repartides en 
Comunitat Valenciana, Andalusia, 
Múrcia, Catalunya, Balears, Canàries 
i destinacions d’interior, que van 
donar lloc a prop de 12.000 llocs de 
treball directes. 

CCOO Y UGT RECLAMAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
SU COMPROMISO EN LAS ELECCIONES GENERALES 
PARA REVALORIZAR LAS PENSIONES CON EL IPC

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, 
se han dirigido hoy a los máximos dirigentes de PSOE, PP, PODEMOS y 
CIUDADANOS reclamándoles una reunión urgente y recordándoles que 
continúa en vigor la Ley que condena a las pensiones públicas a una 
casi-congelación del 0,25%, por lo que es imprescindible una actuación 
legislativa antes de finalizar el año para evitar que tal cosa suceda.
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DMD

“Hem de continuar la tramitació 
de la Llei de mort digna i la Llei 
d’eutanàsia, per emparar una forma 
de morir més humana”, ha assenya-
lat María Luisa Carcedo, ministra de 
Sanitat, Consum i Benestar Social 
en funcions, en la inauguració de  
l “III Congrés d’Organitzacions de 
Pacients” (POP).

Carcedo ha assenyalat l’especial 
importància que té la pal•liació del 
dolor i el sofriment: “Cal situar al 
mateix nivell el guarir i el cuidar, 
i advertir contra la temptació de 
perllongar la vida indegudament”.

Carcedo, a més, ha posat l’accent 
en el fet que l’atenció sanitària i 
social ha de transformar-se i, per 
a això, ha d’enfrontar-se a reptes 
com l’envelliment, la cronicitat i la 
humanització. “Són desafiaments 
als quals hem de donar una res-
posta equitativa i que contribueixi 
a reduir les desigualtats socials en 
salut.”

Carcedo ha finalitzat la seva inter-
venció reconeixent la implicació de 
“familiars, voluntaris que participen 
de forma altruista en programes de 
suport i professionals sanitaris, que 
moltes vegades amb mitjans insu-
ficients donen el millor de si per 
assegurar la millor atenció sanitària 
al final de la vida”.

Durant la inauguració, que ha 
tingut lloc en el Palauet Ducs de 
Pastrana, la ministra en funcions ha 
estat acompanyada per la directora 
general de l’Institut de Salut Carlos 
III i representant del Ministeri de 
Ciència, Innovació i Universitats, 
Raquel Yotti; el president de l’ONCE, 

Miguel Carballeda; el secretari de 
la Junta Directiva de la POP, Alfredo 
Castresana,i la presidenta de la POP, 
Carina Escobar.

Per la seva banda, Raquel Yotti ha 
identificat, com a clau en el sistema 
sanitari, “l’impuls i el motor de la 
ciència del coneixement”, assegu-
rant que “si som capaços que la 
ciència i la sanitat ressonin en la 
mateixa direcció, aconseguirem 
grans coses en benefici de la socie-
tat”.  En aquest sentit, ha incidit 
en la importància de “conjuminar 
forces”, tenint molt present els 
pacients.

Així mateix, Miguel Carballeda 
ha indicat que “per als pacients 
i les persones amb discapacitat, 
el treball de tots els ministeris és 
important, però el de Sanitat és vital, 

ja que s’ocupa de les competències 
sanitàries i de serveis socials”. “Les 
persones amb discapacitat ens tro-
bem molts problemes en el dia a 
dia, de manera que hem d’aportar 
tot el que estigui a la nostra mà per 
aconseguir que el futur de la sanitat 
espanyola i de les persones amb 
discapacitat sigui millor”, ha mani-
festat.

Finalment, Carina Escobar ha 
indicat que el sistema sanitari “ha 
canviat, però també ho ha fet el 
perfil del pacient”, i per això ha 
advocat per “abordar el problema 
de la cronicitat com a eix principal 
del sistema social i sanitari, ja que 
s’estima que les malalties cròniques 
seran la principal causa de discapa-
citat a Espanya el 2020”. 

“HEM DE CONTINUAR LA TRAMITACIÓ DE 
LES LLEIS DE MORT DIGNA I EUTANÀSIA”
LA MINISTRA DE SANITAT EN FUNCIONS HA INAUGURAT EL III CONGRÉS 
D’ORGANITZACIONS DE PACIENTS
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INFORMACIÓ SINDICAL

L
a diversitat d’experiències i de 
models que coexisteixen en la 
Unió Europea suposa una riquesa 

important, però sovint comporta també 
la temptació de traslladar allò que fun-
ciona en un país, a un altre, sense més 
consideracions. Això no sempre funciona, 
perquè els elements que configuren 
l’Estat del benestar tenen el seu propi 
encaix econòmic, social i fins i tot cultural, 
i la vocació per anar sumant parts d’ací 
i d’allà pot comportar que, en comptes 
de configurar un model òptim, per just i 
equilibrat, el que acabem fent sigui un pa 
com unes hòsties. Si fins ara ens havíem 
confrontat amb la fascinació d’alguns 
responsables polítics per la formació dual 
alemanya o la hisenda sueca, els darrers 
mesos és especialment una figura social 
la que copsa els titulars. Es tracta de la 
motxilla austríaca, una de les dues pro-
postes per superar la segmentació del 
mercat de treball (l’altre és la reordenació 
i la simplificació dels contractes de tre-
ball), que el Govern Sánchez va incloure 
en la seva “agenda del canvi”, presen-
tada el febrer passat, i que s’ha enviat 
a Brussel•les en el marc del Programa 
Nacional de Reformes 2019. 

El nom oficial de la criatura mimada 
de l’actual ministra d’economia i poten-
cial vicepresidenta del Govern Nadia 
Calviño, és el d’un “sistema de comptes 
individuals de capitalització per a la 
mobilitat”. El seu referent va ser intro-
duït a Àustria el 2003, i es tracta d’una 
“assegurança” o un “fons de previsió” on 
els empresaris capitalitzen les possibles 
indemnitzacions a les quals hagin de 
fer front en cas d’acomiadament. La 
quota, establerta en un 1,53 % del salari 
brut mensual, alimenta un fons que 
resta lliure d’impostos, i que pot ser 
utilitzat per la persona treballadora en 
cas d’acomiadament, o, si no hi ha de 
recórrer, al final de la seva vida laboral, 
en un únic pagament. En aquest cas, 
haurà de fer front a un impost del 6 %, 
si no és que prefereixi rebre periòdi-

cament els pagament com a comple-
ment anual de la pensió. Aquí convé 
matisar, però, que la introducció del 
sistema de la “motxilla austríaca” no va 
afectar el caràcter públic del sistema de 
pensions austríac, un dels més sòlids 
d’Europa, amb prestacions que conti-
nuen estant per sobre de les d’altres 
països del seu entorn geogràfic, com 
Alemanya o Bèlgica.

Els arguments que es van utilitzar 
a la república austríaca per introduir 
aquest sistema de capitalització van 
ser principalment dos: reduir el cost de 
l’acomiadament per part de les empre-
ses, i facilitar la mobilitat voluntària dels 
treballadors, que no veuen minvat el 
seu “fons de contingència” pel fet de 
canviar d’empresa. A l’hora d’entendre la 
participació dels sindicats austríacs en la 
configuració d’aquesta prestació, s’han 
de valorar tres elements. En primer lloc, 
la realitat del mercat de treball austríac, 
amb una temporalitat del 8 % i una 
taxa de desocupació que, al llarg dels 
darrers 25 anys, ha superat en compta-
des ocasions el 6 %. En segon lloc, s’ha 
d’entendre la situació de sortida del 
debat, i la inexistència d’indemnitzacions 
per acomiadament a les persones 
treballadores que portaven menys de 
3 anys en una empresa, cosa que com-
portava evidents greuges comparatius. 
Finalment, s’ha de posar en valor el 
marc del diàleg social austríac, que està 
reconegut com una figura institucional, i 
que presenta un dinamisme que lamen-
tablement resta lluny del que és caracte-
rístic al nostre país.

La valoració que fan de la “motxi-
lla” els companys de la confederació 
austríaca OEGB és en principi bona, 
tot i que hi ha alguns elements que la 
situen en negatiu. Un d’ells és el caràc-
ter “privat” dels fons que alimenten les 
aportacions empresarials, i què, tot i 
haver de comptar amb l’autorització 
governamental, suma en la part 
financera de l’economia. L’altre és que, 

davant la desaparició de la “inhibició” 
que pot suposar haver de pagar una 
indemnització per acomiadament, els 
empresaris recorren amb més facilitat a 
mesures de “flexibilització externa” que 
no a la negociació de compromisos 
interns. És aquí on el referent austríac 
sembla comportar riscos evidents per 
al nostre model laboral. Quan el Govern 
presenta la “motxilla austríaca” com un 
element per superar la segmentació 
entre contractes temporals i indefinits, 
oblida o omet intencionadament 
l’efecte que pot tenir sobre l’ocupació 
en un país com el nostre, que es carac-
teritza per forts “ajustos” laborals en 
períodes de crisi econòmica. 

L’eufemístic “sistema de comptes 
individuals de capitalització per a la 
mobilitat” té a més altres riscos per al 
nostre model social i laboral. En primer 
lloc, comporta un augment dels costos 
laborals, que pot afectar l’evolució dels 
salaris i les tan necessàries inversions en 
el teixit productiu. Per una altra banda, 
socialitza el cost de l’acomiadament 
entre el conjunt d’empreses, això és, 
penalitza aquelles empreses que pre-
tenen donar estabilitat a les plantilles, i 
beneficia les que fan un ús més discre-
cional de la contractació. Finalment, la 
implantació del sistema austríac com-
portaria una transició complexa entre 
el model actual, i els drets adquirits 
pels treballadors i treballadores, i el nou 
model de capitalització. En definitiva, 
la motxilla austríaca és un recurs que 
pot haver funcionat al seu país, però 
que comporta perills evidents si es 
pretén implantar-lo al nostre. És el que 
té l’efecte “Frankenstein”, això és, voler 
construir un model sociolaboral no 
partint del diàleg social i de la recerca 
dels necessaris consensos, sinó fent-ho 
a peces, encaixant allò que, tot i ser 
valuós en la seva particularitat, combi-
nat pot acabar essent monstruós. 

Ricard Bellera

LA MOTXILLA DE FRANKENSTEIN



P
uglia, o Apulia, o Pulla, ocupa la parte sudorien-
tal de la península itálica. Italia forma una gran 
diagonal en el Mediterráneo; el noroeste queda 

tanto más lejos del sudeste, son dos ecosistemas muy 
diferenciados y también dos sociedades construidas 
sobre bases distintas y con distintas formas de con-
siderar la vida. Son también dos nudos de relaciones 
exteriores confrontados; la Italia alpina mira al norte, el 
sur adriático mira a oriente.

San Nicolás de Bari puede ser un ejemplo de las 
características peculiares de la región. En vida e incluso 
en muerte, este obispo no tuvo ninguna relación con 
Bari. Vivió en Anatolia, entre Patara, donde nació, y 
Myra, la ciudad que gobernó espiritualmente y donde 
murió. Pero cuando los guerreros musulmanes exten-
dieron sus dominios desde Arabia hacia Turquía, un 
grupo de fieles desenterró los restos de Nicolás y los 
embarcó en dirección a occidente.

No fue casualidad que las reliquias del santo fueran 
a parar a Bari. La Puglia viene a situarse en el centro 
geográfico del mundo mediterráneo, y este era en la 
antigüedad “todo” el mundo, el ecumene o conjunto 
de las tierras conocidas. La punta del tacón de la bota 
italiana, el Salento, se proyecta como una cabeza de 
puente del occidente hacia el oriente, o, a la inversa, 
como un pasillo invitador desde el que acceder desde 

el oriente hacia el occidente.
En el orden medieval, el mundo cristiano se ordenó 

a partir de cuatro sepulcros que conformaron una 
red de rutas por las que transcurrían peregrinaciones 
masivas: en oriente, el sepulcro de Cristo en Jerusalén; 
en el extremo occidente, el del apóstol Santiago en 
Compostela; y en el centro del mapa, ejerciendo de 
puente de doble arcada, los sepulcros de Pedro en 
Roma y de Nicolás en Bari. 

Roma está a orillas del mar Tirreno; Bari, del Adriático. 
Pedro perteneció más al occidente, y Nicolás al orien-
te. Es el santo patrón de Grecia, de Rusia y de Turquía. 
Es también, por un rebote inesperado, Santa Claus o 
Papá Noel, el benefactor de todos los niños del mundo 
cuando llegan las fiestas de la navidad. Desde Bari, su 
fama se ha proyectado más allá de todas las fronteras 
del mundo conocido.

En nuestro viaje, reseguimos la costa adriática desde 
Barletta hasta Otranto, entramos en la región de 
Basilicata para ver Matera, y paramos con más deteni-
miento en las dos grandes capitales de la Puglia, Bari y 
Lecce. Casi todo lo que visitamos fue historia. Incluso 
la naturaleza aparece historiada en la Puglia, por ejem-
plo en los “trulli” de Alberobello. La arquitectura actual 
apenas comparece: único ejemplo en nuestra visita, el 
estadio deportivo d Bari, obra de Renzo Piano.
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ACTIVITATS CULTURALS

VIATGE A LA PULLA (ITÀLIA). IMPRESSIONS DELS VIATGERS.  
DEMASIADA HISTORIA
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Historia en todas partes, incluso 
en exceso. Dicen que los pueblos 
felices no tienen historia; los pue-
blos del Mezzogiorno, en cambio, 
se han visto afligidos por demasiada 
historia. Griegos, romanos, bizan-
tinos, normandos, teutones, aragoneses, angevinos, 
otomanos: la lista de ocupantes y/o invasores es larga; 
las huellas históricas, numerosas. Cristo se detuvo en 
Éboli, según dejó constancia Carlo Levi; pero fue casi el 
único. Otros muchos pasaron más allá.

En particular, aquí han gravitado pesadamente 
durante siglos los dos grandes poderes fácticos de 
este mundo: el poder político del Estado absoluto, con 
su aparato militar y represivo; y el poder sagrado de la 
Iglesia, con su mensaje trascendente y su escenografía 
persuasiva. En Puglia se da una de las mayores aglo-
meraciones mundiales de catedrales y de castellos por 
kilómetro cuadrado. El jefe político y el jefe religioso 
convivían a escasos metros de distancia en los centros 
históricos de las ciudades; y siguiendo los meandros 
oscuros de las dos políticas, en unas coyunturas había 
entre ellos connivencia y en otras confrontación; pero 
siempre su relación estaba condicionada por una riva-
lidad latente mal disimulada.

Unos y otros han dejado su huella en un paisaje 
amable, que resigue la costa y se adentra en colinas 
soleadas idóneas para los cultivos mediterráneos: trigo, 

vid, olivo. La huella del fascismo, 
por ejemplo, sigue presente aquí 
sin recatarse demasiado, en monu-
mentos (a los caídos “romanamente” 
por la patria, por ejemplo) y en 
instituciones como la prisión de 

Turi, cerca de Bari, que tuvo el desmesurado honor de 
tener encerrados entre sus muros a Antonio Gramsci 
y a Sandro Pertini. En Aliano, pueblo perdido en mitad 
de ninguna parte de la Basilicata, vivió algunos años 
desterrado por el régimen fascista el turinés Carlo Levi, 
que lo convirtió en su patria espiritual y en la gleba 
donde reposar sus huesos por la eternidad.

Tanta historia, y tan terrible, ha dejado en contrapar-
tida un poso cultural de un valor incalculable. Puglia 
tiene también una presencia privilegiada en el patri-
monio mundial de la Unesco. Las formas de vida de 
otras épocas, así de las clases dominantes como de las 
subalternas, se combinan y se superponen en su geo-
grafía como en un gran palimpsesto.

Hoy es además un destino turístico de primer orden, 
por la calidad y por los contrastes sorprendentes de 
lo que puede ofrecer. Sigan el ejemplo de Isa, sirena 
forastera de nuestra expedición, y acudan a la Puglia 
para zambullirse con decisión en su historia y en las 
aguas azules y transparentes del Adriático. 

 
Paco Rodriguez de Lecea

D
urant quatre dies, més la “torna” de la màgica 
Granada, una colla d’amics hem navegat per un 
mar de 66 milions d’oliveres en un viatge orga-

nitzat per la Federació de Pensionistes de CCOO, amb 
la incansable Estrella al davant.

Per fer honor a la veritat, en alguns moments, el 
patró d’un dels vaixells perdia el nord entremig de les 
carreteres andaluses, i les nostres marineres no sabien 
que tractaven amb persones bregades en la lluita, però 
el viatge ha estat un plaer i un descobriment de terres 
desconegudes, terres frontereres, on la lluita de moros 
i cristians no era una festa de la Comunitat valenciana. 

Aquest mar immens, que mai no podíem deixar de 
mirar, que ens va atreure per la seva immensitat, va ser 
l ’Al-Àndalus del  711 al 1492. Durant vuit segles, la llar 
d’àrabs que aportaren el seu art, la seva llengua, de la 
qual encara utilitzem tantes i tantes paraules, la seva 

SEGUINT LA RUTA DELS DARRERS MÀQUIS. SERRA DE CAZORLA, JAÉN. 
VIATJANT PER UN MAR D’OLIVERES
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agricultura, la seva ceràmica i la seva cultura; arrasa-
da en la reconquesta dels cristians, que tant ens van 
esmentar els guies locals.

Un mar on viuen aceituneros altivos, com deia 
Miguel Hernández, dones que s’han deixat la sang 
pujant la família o guardant els poemes de Miguel, 
com Josefina Manresa, homes i dones anònims que 
lluiten per un món millor,  poetes-professors, com 
Antonio Machado, escriptors i pintors compromesos 
amb el poble. Però també homes sense escrúpols, que 
s’enriquien amb l’espoli d’Amèrica, com Francisco de 
los Cobos, i també capellans i monges, alguns místics, 
com el medio monje san Juan de la Cruz, i d’altres 
que “educaven”, també sense escrúpols, la infància, o 
culpabilitzaven ànimes nobles, o donaven suport a les 
atrocitats de la dictadura franquista. 

Un mar ple de contrastos, d’una bellesa extraor-
dinària, que passa ara moments difícils amb els 
aranzels de Trump, que poden fer trontollar els petits 
minifundis on tota la família treballa els seus camps, té 
cura de les oliveres, recull, i estan orgullosos del seu oli, 
sigui picoan o royal. 

Hem visitat ciutats com Jaén, Úbeda, Baeza, Quesada, 
amb la petjada renaixentista en tots els edificis senyo-
rials, palaus, esglésies, fonts i mausoleus d’Andrés de 
Vandelvira. En visitar aquestes ciutats tan senyorials, cal 
recordar el poema de Bertolt Brecht  Preguntes d’un 
treballador que llegeix, que, fent-ne una translació al 
nostre viatge, preguntaríem:  Qui va construir Úbeda i 
Baeza? Als llibres hi ha noms d’arquitectes i senyors. Van 
arrossegar els senyors els blocs de pedra?...

En les nostres visites ens acompanyaren el secre-
tari de CCOO, que ens va llegir l’article de Miguel 
Hernández després del bombardeig ocorregut l’1 
d’abril de 1937, que començava amb un reny a la 
ciutat: “¿Ha despertado Jaén de su modorra incrédula 
y moruna? O el regidor de cultura de Baeza, que ens 
va ensenyar el museu dedicat a Miguel Hernández i 
Josefina Manresa i al pintor Zabaleta.

Emotiva va ser la visita al refugi antiaeri construït 
després del bombardeig, on les paraules de Miguel: 
Tristes guerras si no es el amor la empresa ens van 
recordar que inútils són les guerres.

També emotiva va ser la visita al cementiri de Baeza, 
on oferírem dos rams de flors; un en record dels assas-
sinats durant i després de la guerra d’Espanya a Baeza, 
i un altre per a Lluís Martí Bielsa, lluitador antifranquis-
ta mort aquell diumenge al peu del canó. M. Rosa 
Vinyoles ens va llegir una glossa i vam cantar la cançó 
de Labordeta Habrá un día en que todos.

Emotiu va ser també saber que a la companya 
Montse Milà li donarien la medalla de la ciutat de 
Barcelona pel seu compromís social i associatiu, que 
ella va dir que rebia com un treball compartit amb les 
persones lluitadores del barri.

Igualment ho va ser el recorregut pels carrers 
emblanquinats de Quesada, dedicats a Miguel i a 
Josefina, amb testos i versos a cada cantonada.

Divertit va ser anar a les cuevas del agua, amb 
poqueta (i soc generosa) aigua, veure una guineu 
quieta sota una olivera o un cérvol el dia de l’excursió, 
conèixer la recepta de migas aloque que fan a 
Quesada, i mil coses més que no cabrien en aquesta 
petita ressenya.

I davant la pregunta d’una companya de si no hi 
havia dones conegudes, aquí van 3 webs on es parla 
des d’Aixa Bint Ahmed Ahor Tobiy, poeta del segle V,  
fins a María Zambrano. 

http://historiamujeres.es/antologia/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/

iam/2001/12231.pdf https://matadornetwork.com/
es/9-mujeres-andaluzas-que-han-hecho-historia/

I per acabar, sols em resta dir que ha estat un plaer 
viatjar plegats; homes i dones amb històries interes-
sants, amb qui poder compartir les vivències, i tornar a 
Barcelona  rica de tot el que he guanyat fent el camí.   

Tessa Julià Dinarés
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A
questa tardor des de CCOO Girona pensionistes, 
hem fet una sortida cultural  anomenada “Camí 
de la Retirada”, molt interessant i profitosa.

Primer vam anar a Portbou on l’Antònia Solsona, mes-
tra jubilada,  filla de Portbou i coneixedora de la història, 
ens va acompanyar i ens va fer una visita guiada molt 
interessant i sentida,  recordant l’època amb anècdo-
tes  personals i  les d’altres convilatans. Vam parlar dels 
cents i milers de republicans catalans i espanyols que 
passaven cada dia per allà fugint de les tropes franquis-
tes. Ens va explicar amb tot detall el Memorial Walter 
Benjamin i el significat dels seus tres “Passatges” .

Walter Benjamín.  Berlín 1892 – Portbou 1940
Filòsof i crític literari, marxista , judeo-alemany. 

Pensador de frontera i una de les ments més lúcides 
de la modernitat. La seva claredat intel.lectual va relle-
gir la història cultural europea des d’una perspectiva 
trencadora en el seu temps avançant-se al que vindria 
al llarg del segle XX. Fou una de les incomptables víc-
times del nazisme, ell i la seva obra van ser vetades a 
l’Alemanya nazi, perseguit per la Gestapo quan inten-
tava fugir a Espanya i Portugal, sense papers i  trobant 
que la seva vida havia entrat  en un cul de sac, es va 
suïcidar el 27 de setembre del 1940 a Portbou.

L’artista israelià Dani Karavan va realitzar a 
Portbou,  en un lloc privilegiat i solitari, el Memorial 
d’homenatge a Walter Benjamin, amb motiu del 50è 
aniversari de la seva mort, obra que connecta els ras-
tres del dolor del passat , la memòria i l’exili amb la 
possibilitat d’un futur renovat.

  Després vam anar al Coll de Belitres, pas transfron-
terer  , on s’han instal•lat, uns panells informatius, en 
record i homenatge als milers de republicans que van 
emprendre el camí de l’exili, destaquen les fotografies 
de la retirada, fetes entre gener i febrer del 1939.

Amb l’obertura de la frontera francesa,  es calcula 
que unes 480.000 persones van abandonar l’estat 
espanyol, en el context de la guerra civil.

De camí  a Cotlliure , vam poder  gaudir  d’un paisatge 
espectacular, per la carretera de la costa. A Cotlliure, vam 
disposar d’unes hores per poder passejar per aquest bonic 
poble, algunes persones van visitar el Chateaux Royal, vam 
poder veure la casa on es va allotjar Antonio Machado 
amb  la seva mare. Vam  acabar tots plegats  al cementiri , 
on vam visitar la seva  tomba , dipositant un pom de roses, 
i llegint  un del seus poemes : “Retrato” l’ultim vers del qual 
està escrit al peu de la tomba : “Y cuando llegue el dia 
del último viaje, / y esté al partir la nave que nunca ha de 
tornar, /me encontrareis a bordo ligero de equipaje, /casi 
desnudo, como los hijos de la mar.”

Antonio Machado . Sevilla 1875 - Cotlliure 1939.
Va néixer en el sí d’una família liberal i progressista. 

Va pertànyer al moviment literari de la generació del 
98 .Als 18 anys publica els primers textos en prosa  en 
una revista. Va amb el seu germà Manuel  a Paris, on  
coneix a varis poetes  francesos que l’influenciaran per 
escriure poesia.

El 1903 publica un conjunt de poemes anomenats 
“Soledades”, poemari que amplia el 1907 i l’anomena 
“Soledades, galerias y otros poemas”.  A Sòria, es casa, 
col•labora en diaris locals i comença la seva obra més 
famosa “Campos de Castilla” dedicada a la natura i pai-
satge castellà.

Va fer el doctorat en Filofosia i va ser elegit membre 
de la Real Academia Española.

Quan va esclatar la guerra civil vivia a Madrid, va 
recolzar la República i això el va portar a fer el periple 
cap a l’exili com moltes altres persones republicanes.

El 22 de gener de 1939, amb d’altres intel.lectuals 
, i familiars, surten de  Barcelona i es dirigeixen cap a 
la frontera  de Portbou fins arribar a Cotlliure el 28 de 
gener de 1939, on va morir al cap d’un mes. La seva 
tomba acull contínues visites i homenatges al poeta i 
al republicà. 

Montse Pluvinet i Montse Guanter

ACTIVITAT A GIRONA. CAMÍ DE LA RETIRADA
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ACTIVITAT SINDICAL

CCOO ES VA  CONCENTRAR DAVANT LA 
PATRONAL FOMENT DEL TREBALL, EN 
DEFENSA DEL SECTOR DE GERIATRIA
La Federació de Sanitat va convocar una concentració, el dijous 7 
de novembre, a les 11 hores, a Barcelona.

CCOO es va  concentrar davant la patronal Foment del Treball, en 
defensa del sector de geriatria.

Amb el lema “Posem cara a la dependència”, la Federació de Sanitat 
de CCOO de Catalunya va convocar, el  dijous 7 de novembre, una con-
centració en defensa del sector de geriatria. El sindicat vol denunciar la 
passivitat de les patronals i la nefasta negociació del Conveni Estatal de la 
Dependència. 

ACTIVITATS VORMAROS

El passat octubre, amb motiu de la 
trobada d’entitats socials a Mataró, 
els nostres companys/es de la Unió 
Inter comarcal del VORMAROS - 
Maresme, varen ser-hi presents 
amb una paradeta a la Fira de 
Santa ANNA de Mataró.

Van ser-hi presents reivindicant 
les propostes de la nostra organit-
zació i fent entrega de documents, 
díptics i d’altres materials, a tothom 
que s’hi va adreçar sol•licitant 
informació de CCOO i de PP i JJ de 
Catalunya. 

ACTES REALITZATS
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SERVEIS

FORMACIO: 
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.
aspx?subcategoria=501

Descomptes UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA) i proposta formatives https://www.ccoo.
cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
CENTRE FORMACIO ADULTS MANUEL SACRISTAN 
www.ccoo.cat/escolaadults

LLAR
SECURITAS DIRECT 80% descompte en el sistema 
de seguretat. Estudi gratuït Veure condicions a 
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2278

SALUT 
(fisioteràpia, podologia, odontologia, òptica, etc.)
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.
aspx?categoria=1200
VISTAOPTICA – Centres a varies poblacions. 
Ulleres graduades per 49€, Ulleres progressives per 
149€. Audiòfons 50% descompte i d’altres.
ERGODINÁMICA (clíniques a Barcelona, Girona, 
Calafell i Vic) Descompte del 20 % en l’estudi bio-
mecànic de la marxa i plantilles personalitzades.

ESPECTACLES
Cartellera mensual (descomptes teatre i cinema)
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=606

ELECTIUM
Descompte d’un mínim de 200 Euros per la con-
tractació anticipada de serveis funeraris a la xarxa 
de tanatoris del grup Mèmora. 

ASSEGURANCES ATLANTIS 
www.ccoo.cat/aspnet/assegurances.aspx
Amb Atlantis Assegurances, en conveni amb 
CCOO, pots fer-te una assegurança d’automòbil, de 
llar, d’accidents personals, de caravanes, de vida i 
d’estalvi en unes condicions molt avantatjoses per 
als afiliats i afiliades.

TURISME: 
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.
aspx?categoria=1400
EUROPA DESTINOS -Agencia de viatges online 
especialitzada en el sector hoteler de tota Espanya, 
Portugal i Andorra, de qualsevol categoria, amb 
mes de 28.000 allotjaments. OFERTA EXCLUSIVA: 
Paquet basic 65€ per 7 nits d’hotel per a 2 perso-
nes. www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558
Agencies de viatges B THE TRAVEL BRAND 
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767
Descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies 
d’antelació a les reserves i de fins a un 6 % sense 
anticipació. Ofertes per a creuers, Carib, circuits, 
Disneyland-Paris.
Paradores Oferta especial tardor 2019 amb el 20% 
de descompte sobre la tarifa d’allotjament i esmor-
zar o mitja pensió en una selecció d’establiments. 
Promoció vàlida per a estades del 22 de setembre 
al 21 de desembre. www.ccoo.cat/aspnet/descomp-
te.aspx?id=246

AUTOMOCIO: 
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.
aspx?categoria=300
RODI MOTOR SERVICES – Varies poblacions. 
Revisió anual per matricula sense IVA, descompte 
10% mà d’obra, 10% recanvis,- Reparació de punxa-
des gratuïtes. www.ccoo.cat/aspnet/descompte.
aspx?id=2398 
APARCAMENTS SABA i BAMSA. Rotació, estades 
puntuals amb Via T:7% descompte. Abonaments 
mensuals: Fins un 15% de descompte) Vals horaris 
(de 30 minuts fins a 12 hores) : 5%
descompte https://www.ccoo.cat/aspnet/descomp-
te.aspx?id=2520
BENZINERES GALP. Targeta descompte de 5 
cts. per litre www.ccoo.cat/aspnet/descompte.
aspx?id=2379
BENZINERES SHELL. Targeta per activar amb des-
compte 4 cts. per litre
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=440

DESCOMPTES PER A L’AFILIACIÓ DE  CCOO TARDOR 2019
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SALUT

É
s habitual que les temperatu-
res variables i el descens de 
les hores de llum de la tardor 

puguin afectar-nos física i anímica-
ment. Per gaudir d’aquesta estació 
amb bona salut i que el cos i l’ànim 
no se’n ressentin, hem d’estar pre-
parats i tenir en compte alguns 
consells. La tardor és una època 
de transició en què experimentem 
molts de canvis, per la qual cosa 
és freqüent que la nostra salut i el 
nostre estat d’ànim se’n puguin 
veure afectats. Per començar, la 
recent tornada a la rutina de la 
feina i dels estudis suposa un des-
gast físic i mental més gran al qual 
encara ens estem acostumant. 
Seguim amb un temps impre-
visible i amb temperatures molt 
variables: pot fer fresca i de cop i 
volta calor, de manera que arriben 
els refredats. Per si fos poc, tenim 
un nou canvi horari que també ens 

afecta l’organisme i els dies es van 
fent més curts, amb menys hores 
de llum, cosa que pot produir 
l’anomenada astènia de tardor, que 
afecta el nostre estat d’ànim.

La tardor és una estació imprevi-
sible en què el cos necessita més 
energia per reprendre les activitats 
i afrontar els canvis del temps, i la 
ment, activitats que reforcin l’ànim. 
Quines pautes hem de tenir en 
compte per gaudir de la tardor 
sense que la nostra salut se’n res-
senti?

1. REFORÇAR LES DEFENSES
Els canvis de temperatura i el des-
cens de les hores de llum de la tar-
dor poden afectar el nostre sistema 
immunològic. Necessitem reforçar 
les nostres defenses per poder 
fer front a la demanda superior 
d’energia que el cos necessita en 
aquesta època de transició.

Per això hem de cuidar espe-
cialment alguns aspectes, com 
l’alimentació. La naturalesa és sàvia 
i posa a la nostra disposició els ali-
ments de temporada que ens con-
venen a cada moment i als quals 
hem de recórrer: llegums, patates 
i bolets amb els quals començar a 
fer guisats que ens aportin energia; 
fruits secs que ens aportin proteï-
nes vegetals i minerals; o fruites 
amb les quals obtindrem les tan 
necessàries vitamines, com ara la 
C, que prevé els refredats: cítrics, 
figues, raïm, codony…

Descansar bé també és fonamen-
tal per mantenir les defenses en 
forma. Dormir les hores necessàries 
i mantenir les rutines de son ens 
ajudarà a reparar el desgast físic i 
mental del dia a dia.

No hem d’oblidar els banys de 
sol: els dies s’escurcen i estem 
menys exposats a la llum solar, 

5 CONSELLS PER GAUDIR AMB SALUT  
DE LA TARDOR
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la nostra principal font natural de 
vitamina D, molt necessària per a 
l’organisme. Podem aprofitar les 
hores de llum per passejar o per 
fer una mica d’exercici a l’aire lliure 
que, a més, millorarà el nostre estat 
físic i el nostre ànim. No oblidem la 
protecció solar!

2. REALITZAR EXERCICI FÍSIC
Mantenir-nos actius millora la 
nostra salut i el nostre ànim, i per 
tant la nostra qualitat de vida. Tot i 
que les temperatures siguin menys 
agradables i els dies més curts, 
no hem d’abandonar els nostres 
hàbits d’exercici. La tardor és una 
estació bonica, en la qual la cai-
guda de les fulles crea paisatges 
atractius que conviden a passejar. 
Aprofitem-ho! I quan les tempe-
ratures comencin a caure, podem 
optar per exercicis a l’interior, com 
ara al gimnàs.

L’única cosa que hem de tenir en 
compte és portar la roba adequada, 
que ens abrigui i sigui transpirable, i 
triar activitats adaptades a la nostra 

condició física, per a la qual cosa 
hem de consultar amb el nostre 
metge si patim alguna patologia 
específica.

3. COMPTE AMB ELS REFREDATS
Com ja hem comentat, la inesta-
bilitat de les temperatures i unes 
defenses més afeblides per una 
demanda més alta d’energia per 
part de l’organisme, fan més fàcil 
l’aparició dels molestos refredats. 
Hem d’intentar prevenir-los prenent 
algunes mesures, com ara portar 
roba adequada als canvis tèrmics: 
abrigar-nos, utilitzar capes de roba 
que ens puguem posar i treure 
segons variïn les temperatures o 
protegir la gola.

També és important rentar-nos 
les mans de manera més freqüent 
o ventilar la casa cada dia (uns 10 
minuts és suficient) per evitar la 
propagació i el contagi dels virus i 
bacteris.

4. VACUNAR-SE CONTRA LA GRIP
Amb la tardor també arriba la tem-

porada de grip. Per a les poblacions 
de més risc, com la gent gran, és 
important vacunar-se per evitar 
complicacions respiratòries que 
agreugin les ja existents. És reco-
manable informar-se en el nostre 
centre de salut sobre les campan-
yes de vacunació i les mesures de 
prevenció.

5. FER ACTIVITATS QUE ENS FACIN 
SENTIR BÉ
No tota la salut és del cos i per 
aconseguir una bona qualitat de 
vida hem de prestar atenció també 
a la nostra salut emocional. Els 
canvis de la tardor poden provocar 
en moltes persones l’anomenada 
astènia de tardor: l’organisme no 
reacciona bé als canvis de llum i 
hi ha una tendència a sentir-nos 
més cansats, apàtics i amb menys 
força d’ànim. Per sentir-nos millor 
és important realitzar activitats 
d’oci que ens agradin i que ens 
desconnectin de la rutina laboral. 
Millorarà el nostre ànim i ens aju-
darà a alliberar estrès. 

1. Cada pas compta! El moviment és una oportunitat 
per fer salut i mantenir l’autonomia.

2. Mantingueu- vos actius cada dia de tantes maneres 
com sigui possible, perquè això és bo per a la salut. 
Feu bricolatge, jardineria, etc.; pugeu escales i, si 
teniu bicicleta estàtica, utilitzeu- la.

3. Aneu a comprar caminant a un comerç proper. Si 
heu d’anar més lluny i agafeu l’autobús o el metro, 
baixeu una parada abans.

4. Gaudiu activament del vostre temps lliure realitzant 
activitats com la petanca, el tai- txi, les activitats 
aquàtiques i els diversos tipus de ball, com els balls 
de saló, els balls en línia o les sardanes.

5. Organitzeu el vostre temps per fer activitat física 
cada dia. Hauríeu de caminar diàriament, com a 

mínim 30 minuts seguits, o bé 3 estones de 10 
minuts o fent 10.000 passes acumulades (us podeu 
ajudar d’un podòmetre).

6. Apunteu- vos  a  un  grup de caminades.  Quan  
quedeu  amb  amics  o familiars per parlar, en lloc 
d’estar tota l’estona asseguts, camineu.

7. Col·laboreu  com  a  voluntaris  o  participeu  en 
algun grup de la comunitat tot fent tasques actives.

8. Jugueu amb els vostres néts. Si els porteu caminant 
a l’escola, obtindreu beneficis tots plegats.

9. Quan  mireu  la  TV,  aprofiteu  els  anuncis  per  fer  
pauses  actives  com aixecar- se, caminar o fer exer-
cicis d’estirament de braços i cames.

10. Mentre parleu per telèfon a casa, estigueu dempeus 
o passejant pel passadís. 

10 TRUCS PER SER MÉS ACTIUS




