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L ’emergència sanitària declarada des del 14 de març, que ens ha sotmès a un estat d’alarma 
nacional, ens ha dut a prioritzar la nostra salut davant les nostres activitats habituals; és per 
això que hem hagut de suspendre totes les activitats i reunions previstes fins que finalitzi 

aquesta situació. A hores d’ara, no està previst el retorn a l’activitat habitual fins a finals de juny. La 
pandèmia ens ha canviat les nostres vides.

El sindicat, des del primer moment, ha participat, ha col·laborat i ha acordat mesures en l’àmbit 
laboral, per poder fer front a la crisi econòmica derivada del tancament de la major part de les 
empreses i negocis.

L’assessorament es va reconduir i, en no poder ser presencial, es va optar per realitzar-lo via 
telefònica i telemàtica. Són desenes de milers de trucades i consultes que es van tramitar amb 
eficàcia i que en la seva majoria han estat resoltes.

Es va potenciar la figura dels ERTO, com a mitjà que permetia garantir el lloc de treball i el 
salari un cop finalitzés l’estat d’alarma; al mes d’abril es van fer servir els primers 10 dies per fer un 
confinament gairebé total amb la figura de l’Expedient de Regulació Recuperable, que permetia 
als treballadors/es no assistir a la feina i seguir cobrant, amb la condició de recuperar aquest dies 
fins a cap d’any.

A la majoria de les empreses, es va instal·lar el model de teletreball, en totes aquelles tasques 
que ho permetien, i la resta van passar a un ERTO. Malauradament també es van produir 
acomiadaments. També es va protegir les persones treballadores autònomes dependents i de 
plataformes de serveis, amb diverses accions.

El sindicat, mitjançant la Mesa del diàleg social, on participem amb representació empresarial 
i del Govern, va proposar mesures per garantir l’ocupació i la majoria de llocs de treball. Fruit 
d’aquesta activitat es van acordar mesures via RDL, que en bona part tenen la marca del sindicat. 

Totes les reunions i trobades, per consensuar els documents, s’han realitzat per 
videoconferència i telemàticament. Serà ara, a primers de juny, després de 4 mesos,  quan 
s’iniciï un retorn gradual a l’activitat habitual, però encara sense poder realitzar actes públics ni 
assemblees.

Des de la nostra organització, tant a nivell de la CS de la CONC, com de la Federació estatal, hem 
estat participant intensament amb la Secretaria General i amb la resta de federacions, coordinats per 
la Secretaria de Polítiques Socials, per poder incidir en els àmbits propis del nostre treball.

Tothom coneix el dramàtic impacte que ha tingut, des del primer dia, aquesta pandèmia en 
la gent gran; ha resultat que el grup de població més gran i les persones usuàries de serveis 
residencials han estat les més afectades, tant en nombre de contagis, com en nombre de morts.

Aquesta letalitat va posar de manifest, com feia anys que anàvem denunciant, la fragilitat i la 
precarietat, tant del sistema sanitari com del residencial.

És per aquest motiu que s’han reclamat i denunciat públicament, als mitjans de comunicació 
i als consells de gent gran arreu del territori, les mancances detectades, tant per a persones 
usuàries com per als treballadors/es dels sectors sanitari i de protecció social. Teniu més endavant, 
en aquesta mateixa publicació, un seguit d’aquestes accions.

Ara ens toca de nou fer les propostes i establir els protocols adients per poder fer front a les 
obligacions legals i normatives amb les dotacions pressupostàries adients, per recuperar i garantir 
drets, uns retallats històricament i d’altres fruit de la inacció dels actuals responsables.

Ara és el moment de recordar i reclamar als nostres governs, amb l’indubtable suport de la 
societat, el valor dels serveis públics de qualitat, amb gestió directa i de qualitat, per a la gent 
gran.

En aquest sentit, la nostra organització està preparant tot un seguit de propostes a debatre 
amb les administracions i en la Mesa del diàleg social estatal i en la de Catalunya, de recent 
constitució. Entre d’altres un Pla Estratègic Nacional per a la reconstrucció, un de propostes de 
millora de tots els serveis sanitaris i de protecció social, així com un nou model d’atenció a les 
persones grans a les residències, un model sociosanitàri i millors prestacions de serveis a l’atenció 
domiciliària.

No voldria finalitzar aquest article sense fer un reconeixement públic a totes i tots els servidors 
públics de l’àmbit sanitari i social que s’han deixat la pell en aquesta crisi sanitària i, ni cal dir-ho, 
el nostre sentit condol a totes les famílies que malauradament han perdut un o diversos éssers 
estimats. Descansin En Pau.

De nou ens toca defensar els drets i recuperar els serveis públics de qualitat i amb les garanties 
que ens mereixem, tot recordant que els serveis públics són vida. 

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

ARA ÉS EL MOMENT 
DE RECORDAR I 
RECLAMAR ALS 
NOSTRES GOVERNS, 
AMB L’INDUBTABLE 
SUPORT DE LA 
SOCIETAT, EL 
VALOR DELS 
SERVEIS PÚBLICS 
DE QUALITAT, AMB 
GESTIÓ DIRECTA I DE 
QUALITAT, PER A LA 
GENT GRAN.

SINDICALISME I PANDÈMIA



CURS IMSERSO
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La Federació de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO va organitzar, 
els dies 9, 10 i 11 de març 

de 2020, unes jornades sobre 
l’envelliment actiu, els hàbits 
saludables i la prevenció de la 
dependència. Les jornades van 
tenir lloc a Madrid i hi va assistir 
una representació de Pensionistes i 
Jubilats de Catalunya.

Una de les ponències de les 
jornades va ser la de Carlos Bravo, 
secretari de Polítiques Públiques i 
Protecció Social de CCOO, que va 
parlar sobre el fet que la jubilació 
representa una oportunitat per a 
l’envelliment actiu. Una altra ponència 
va ser la del subdirector adjunt de 
l’IMSERSO, que va tractar sobre el 
desenvolupament del sistema de la 
dependència.

Pel que fa a les conclusions, des del 
punt de vista sindical, es va dir que, a 
l’hora de lluitar pels drets dels jubilats 
i jubilades, mai ens jubilem, que els 
treballadors i les treballadores puguin 
tenir un sindicat de classe com CCOO 
és, avui més que mai, una necessitat, i 
que per mantenir-lo ens n’hem de fer 
responsables tots i totes, les persones 

en actiu i les persones jubilades.
Les jornades no van poder acabar 

tot el seu programa a causa de la 
COVID-19…

I el dissabte 14 de març de 2020, 
a Espanya es va recuperar el verb 
confinar: tancar alguna persona, 
animal o cosa, dins d’un espai limitat. 
I vam aprendre els sinònims de 
confinar: relegar, incomunicar, tancar, 
proscriure, aïllar, recloure, segrestar… 
la COVID-19 havia arribat a les nostres 
vides!

Les persones més grans van 
rememorar la Guerra Civil, el 
període de postguerra, les cues del 
racionament i, fins i tot, l’estraperlo, 
ara de paper higiènic…

CCOO va tancar les seves portes 
físiques i va obrir finestres virtuals: 
telèfons d’assistència als treballadors 
i les treballadores, treball telemàtic, 
reunions mitjançant videoconferència 
i grups de WhatsApp.

La Federació de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO de Catalunya va 
elaborar, amb entitats vinculades a 
la defensa dels drets de la gent gran, 
un manifest per demanar una atenció 
completa al col·lectiu.

Davant la situació d’emergència 
sanitària, el manifest reconeix els 
esforços dels professionals que 
lluiten contra la COVID-19. Es reclama 
també dotar-los de tots els recursos 
professionals i tècnics per afrontar 
aquesta situació, i assegurar que els 
equips de cures pal·liatives prestin 
assistència a les persones grans 
que ho necessitin. Es demana a les 
administracions públiques implantar 
protocols per donar una atenció 
sanitària completa i eficient a la gent 
gran. Finalment, el manifest demana 
que, en el supòsit que la malaltia porti 
al final de la vida, cal assegurar que 
la persona afectada pugui traspassar 
amb dignitat i sense patiment.

Algunes veus parlaven d’apocalipsi, 

i malauradament, a Espanya, per 
a més de 27.500 persones (en el 
moment d’escriure aquest article) va 
arribar el seu final.

CCOO va seguir treballant, 
informant, assessorant, tot seguint 
aquella màxima: “Els drets es 
conquereixen i es defensen!” Perquè 
la pandèmia de la COVID-19 ho ha 
fet anar tot en renou, també el nostre 
món laboral, social, i sindical, però 
calia seguir, i CCOO està lluitant, com 
sempre, en defensa dels drets de la 
gent treballadora.

Per acabar, citant El Periódico, 
el futur estarà marcat per normes 
inèdites, que es quedaran per sempre, 
després de l’impacte global de la 
pandèmia. Aquests són uns possibles 
10 manaments per a un món 
postCovid-19:
1. Faràs cas als avisos dels científics.
2. Reduiràs el risc que s’originin nous 

virus.
3. Valoraràs la sanitat pública i els 

sanitaris.
4. No escatimaràs en investigació 

científica.
5. Seguiràs les recomanacions dels 

experts.
6. Distància, mascareta i higiene de 

mans.
7. T’adaptaràs als nous costums.
8. Estaràs preparat per a l’arribada de 

pròxims brots.
9. Mai no compartiràs notícies falses.
10. Buscaràs la informació fiable.

La Federació de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO, en un hotel del 
carrer d’Atocha, fa mesos, volia parlar 
de l’envelliment actiu, dels hàbits 
saludables, de la dependència i, 
després d’una mena d’apocalipsi, amb 
pèrdua de vides, torna una vegada 
més a dir, entre d’altres coses, que 
VOLEM PENSIONS DIGNES! ELS DRETS 
ES CONQUEREIXEN I ES DEFENSEN! 

Francesc Josep Bademunt

DEL CARRER D’ATOCHA A L’APOCALIPSI: 
LA COVID-19
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A causa de la pandèmia 
ocasionada per la COVID-19, 
enguany CCOO de Catalunya 

ha commemorat un Primer de Maig 
del tot atípic. No es va poder sortir 
en manifestació al carrer, però les 
reivindicacions es van fer sentir 
amb força de manera virtual, amb 
el lema “Salut, treball i justícia social. 
La prioritat és la vida”.

L’excepcionalitat del moment 
va obligar a prendre totes les 
mesures de prevenció de cara a 
la realització dels parlaments dels 
secretaris generals de CCOO de 
Catalunya, Javier Pacheco, i de la 
UGT de Catalunya, Camil Ros, així 
com per a la cobertura mediàtica. 
En aquest sentit, enguany les 
intervencions van tenir lloc davant 
de l’Hospital del Mar de Barcelona, 
en homenatge a totes les persones 
que treballen en l’àmbit sanitari i 
en altres sectors essencials. Televisió 
de Catalunya va cobrir en directe 
aquests parlaments. 

VÍDEO AMB EMOTIVITAT I 
REIVINDICACIÓ
La jornada va començar amb 
l’estrena d’un vídeo de CCOO 
de Catalunya, que es va moure 
durant tot el dia per les xarxes 
socials i que va tenir desenes 
de milers de visualitzacions i 
comparticions. Aquest material 
audiovisual va comptar amb la veu 
del gran actor Josep Maria Pou i 
volia ser un gran reconeixement 
als treballadors i les treballadores 

que han estat essencials en 
aquesta pandèmia, però 
també una gran reivindicació 
de la gent treballadora, amb 
el missatge unànime que, per 
sortir d’aquesta crisi, “Hauran 
de comptar amb nosaltres”. 
Només a través de YouTube 
i Facebook, el vídeo va tenir 
unes 30.000 visualitzacions, 
sense comptar altres vies o 
plataformes.

MANIFESTACIÓ MASSIVA I 
HISTÒRICA PER LES XARXES 
SOCIALS
Al migdia va tenir lloc una 
impressionant manifestació 
virtual organitzada a escala 
estatal a través de les xarxes 
socials. Es va triar Twitter com a 
xarxa social més adequada, i es 
va demanar que cada persona es fes 
un vídeo o una foto amb una petita 
pancarta i publiqués el tuit entre 
les 13.30 h i les 14 h. L’etiqueta es va 
difondre una estona abans a través 
de WhatsApp. Les desenes de milers 
d’impactes a les xarxes demostren 
la dimensió de la convocatòria, que 
passarà a la història com la primera 
manifestació virtual celebrada pel 
nostre sindicat. Volem tornar a 
trepitjar els carrers en un Primer de 
Maig, però és important retenir les 
experiències i els aprenentatges 
d’aquesta convocatòria amb 
característiques obligades per les 
circumstàncies, però superada amb 
èxit. 

CONCERT VIRTUAL
A la tarda, durant més de tres hores, 
va tenir lloc un concert virtual de 
desenes d’artistes que van voler 
ser presents el Primer de Maig en 
la convocatòria de CCOO i UGT, 
amb les seves actuacions per via 
telemàtica. Es van comptabilitzar 
unes 116.000 reproduccions. CCOO 
de Catalunya va retransmetre el 
concert mitjançant el web del 
sindicat, que va connectar amb el 
canal de YouTube de CCOO estatal. 

El concert va finalitzar a les 20 h per 
donar pas a l’aplaudiment general als 
treballadors i les treballadores dels 
serveis essencials. 

PARTICIPACIÓ MASSIVA EN LES 
ACCIONS TELEMÀTIQUES I VIRTUALS 
ORGANITZADES EN EL PRIMER DE MAIG 
EN TEMPS DE CORONAVIRUS

1 DE MAIG



LA MASCARETA SOSTENIBLE
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L
a Federació de Pensionistes ha 
considerat oportú adjuntar-
vos amb aquesta revista una 

mascareta higiènica i reutilitzable 
pel vostre ús diari amb totes les 
mesures de seguretat i garantint la 
sostenibilitat ecològica, ja que és 
reutilitzable més de 140 vegades. 

Us fem un breu resum de les 
característiques i especificacions 
dels materials, per si és del 
vostre interès, així com de la seva 
certificació oficial. 

Mascareta higiènica reutilitzable. 
Certificada per ITEL. Fabricada per 
ETISILK, S.A.

De les proves realitzades per a la 
certificació es desprèn que:
 · eficàcia en aereosols és >97%
 · eficàcia de filtració de partícules 

és >96%
 · garanteix la protecció contra 

aereosols i líquids
 · resistent a la penetració
 · efecte hidròfug
 · no s’ha fet servir ni làtex ni 

cautxú natural en la seva 
fabricació

S’han avaluat els riscos 
(llei 31-1995) i els seus 
desenvolupaments reglamentaris.

D’altra banda s’ha analitzat la 
capacitat del teixit de la mascareta 
en la filtració de partícules:
 · filtració de partıcules de 0.4 

micres i majors equivalents a 
una eficàcia de filtració de, al 
menys,  94% per a partıcules de 
0.3 micres de diàmetre

 · I s’han habilitat proves de 
laboratori que reprodueixen de 
manera accelerada els cicles de 
rentat adeqüats que permeten 
afirmar una durabilitat de més 
de 146 rentats sense que quedin 
afectades les característiques 
hidròfugues.  

L’informe conclou que la masca-

reta té resistència 
a la penetració 
microbiana en 
sec i en humit, 
amb una resistèn-
cia a la penetració 
de líquids i bactè-
ries que compleix 
allò determinat 
per la normativa 
EN 13795. 

I que les mas-
caretes objecte 
d’aquesta espe-
cificació han de 
cobrir nas, boca 
i barbeta, estar 
confeccionades 
amb material reutilitzable filtrant 
adequat i permetre la respiració. 
Utilitzant materials reutilitzables 
que en contacte amb la pell de  la 
persona usuària no presenti riscos 
coneguts d’irritació o efectes adver-
sos per a la salut (especificació UNE 
0065¬2020).

Tanmateix el fabricant ens reco-
mana que per un òptim manteni-
ment i ús de la mascareta:
 · es realitzi un cicle complet de 

rentat (mullar, rentar i esbandir) 
amb el detergent habitual, a una 
temperatura de 60 º

 · s’eviti  el contacte entre una 
mascareta bruta i  la resta de 
roba a rentar 

 · la persona a càrrec del rentat s’ha 
de protegir per la manipulació de 
les mascaretes brutes

 · no s’han de fer servir productes 
que puguin degradar o malme-
tre els materials i que disminuei-
xin la seva capacitat protectora

 · eixugar la mascareta del tot 
dins les dues hores posteriors 
al rentat i mai eixugar-la al forn 
microones

 · desprès de cada cicle de rentat 

s’ha de dur a terme una inspec-
ció visual (amb guants de pro-
tecció); si es detecta qualsevol 
incidència a la mascareta (dismi-
nució de l’ajustament, deforma-
ció, desgast, etc) s’ha de llençar 
la mascareta

I ens recorda que:
 · L’ús de la mascareta no eximeix a 

la persona usuària de l’aplicació 
de gestos barrera complemen-
tats amb les mesures de distan-
ciament social essencials confor-
me a allò indicat pel Ministeri de 
Sanitat; així com que les mesures 
de protecció col·lectiva són prio-
ritàries a les mesures de protec-
ció individual. 

 

Podeu accedir a la certificació 
completa i instruccions d’ús a 
l’enllaç: 
https://www.ccoo.cat/
pensionistes/noticia/231254/
sobre-el-uso-de-las-mascarillas#.
XtiRMTozbcs

MASCARETA HIGIÈNICA I SOSTENIBLE
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SALUT

H an passat 11 setmanes des de la declaració de 
“l’estat d’alarma”, i uns 7 mesos des que es va 
començar a parlar del Coronavirus des de la 

Xina;  pensàvem que la història no anava amb nosaltres. 
I aquí estem, sortint del confinament de forma més o 
menys responsable, entenent que complir les mesures 
higièniques i de mobilitat aconsellades  és la nostra 
aportació al control de la pandèmia. El coneixement 
sobre la malaltia, el seu comportament i la resposta a les 
diferents mesures que s’adopten a nivell social i sanitari 
són dinàmics. Ens hi hauríem d’acostumar, perquè això 
serà així, que les recomanacions que es donin avui es 
poden mostrar ineficaces i ser retirades demà, i que les 
que han semblant supèrflues en algun moment poden 
passar a ser cabdals. Així funcionen les epidèmies causades 
per virus desconeguts; es va aprenent sobre la marxa. 
Rectificar no vol dir forçosament que hi hagi hagut un 
error que cal esmenar; l’observació contínua i rigorosa del 
comportament de la pandèmia ens pot indicar en algun 
moment que cal canviar certes pràctiques i recomanacions. 

Centrant-nos en la situació sanitària actual, a finals de 
maig del 2020, creiem que és cabdal posar sobre la taula 
una de les seqüeles importants d’aquesta pandèmia, i 
que afecta especialment el “col·lectiu de la gent gran”, 
els que anomenaríem “víctimes indirectes del Còvid-
19”. Ens referim als malalts i malaltes que han quedat en 
un segon pla per la prioritat que s’ha donat a l’atenció 
als i les afectades pel Coronavirus. Havia de ser així, no 
cabia un altre enfocament. Però hem de ser conscients 
que, perquè això fos possible, s’ha alterat no només el 
funcionament dels serveis sanitaris sinó també la seva 
estructura. Hem vist com es transformaven diferents àrees 
d’hospitals i CAPs (els que han deixat oberts!!) per atendre 
les formes més agressives de la COVID-19 i atendre, 
minimitzant el risc de contagi, les patologies  urgents. Els 
i les pacients cròniques han vist ajornades les visites de 
control o tractament. Aquest ajornament en algun cas 
pot representar un risc per la seva salut. Els responsables 
sanitaris ens han demanat, i ens demanen, que malgrat 
que estiguem malalts i malaltes, no acudim als centres 
sanitaris en primera instància. La por al contagi es manté 
en la població, sobretot pel que fa als espais de salut (no 
tant pels bars, com hem pogut veure) i fa que, encara que 
ho veiem necessari per a la nostra malaltia de base, o per 
al que estem patint, no acudim als serveis assistencials. 
Donem per bons tots els ajornaments que ens proposin, 
resignadament, sense aixecar el dit. En la major part dels 
casos ha estat l’actuació correcta però també s’està veient 
que ens ha portat a no acudir a urgències en casos de 
malaltia greu, i a no reclamar els tractaments que teníem 
programats, posant en risc les nostres vides; fa uns mesos 
hauria estat impensable. En aquest grup de pacients 
No Coronavirus, per entendre’ns, durant aquests darrers 
mesos s’ha donat una resposta entre resignada i de por, 
que podríem qualificar d’excessiva i que caldrà resituar. 

No són casos anecdòtics; amb la recuperació parcial dels 
serveis sanitaris No COVID, s’aniran veient moltes situacions 
d’aquestes i ens adonarem que el sistema públic de salut 
global sí que està col·lapsat, malgrat que s’hagin pogut 
atendre les situacions greus que requerien cures molt 
específiques i intensives relacionades amb la pandèmia.  

Trigarem mesos, anys, a recuperar la situació de partida 
que, a causa de les retallades contínues a la sanitat pública, 
ja estava en una situació precària. El nostre objectiu, el 
de la població general, i el del col·lectiu pensionista en 
particular, hauria de ser recuperar una sanitat pública digna 
i universal, la que ja reivindicàvem fa més de 10 anys, quan 
van començar les retallades com a conseqüència d’una altra 
crisi, en aquell cas “només econòmica”. Malgrat el suport 
formal i constant des de totes les institucions a la sanitat 
pública, un cop superats aquests darrers mesos, no sembla 
que tinguin intenció de tornar a la situació de personal i 
serveis que hi havia als 2010. L’atenció primària, la primera 
línia d’atenció, ha estat especialment maltractada. Veiem 
que ja s’està començant a  reprogramar en la mesura que el 
Covid-19 i els recursos sanitaris ho permeten. Sembla difícil 
poder donar resposta a 3 mesos de parèntesi sense afegir 
recursos. Las plantilles no s’han reforçat, i diuen que l’atenció 
telemàtica ha vingut per quedar-se. Pot ser una bona eina 
complementària, però no pot substituir la visita presencial. 
Hi ha un risc real que la sanitat pública postpandèmia 
ofereixi uns serveis assistencials d’una qualitat inferior a la 
que teníem fins ara; és possible que el respecte que hem 
demostrat a les recomanacions per l’emergència se’ns giri 
en contra i s’argumenti que amb l’atenció que se’ns ha 
donat durant aquesta és suficient, que no cal tant control, 
que no cal veure als i les professionals... No podem acceptar 
que amb l’excusa del Covid hi hagi un deteriorament de la 
qualitat assistencial o que les llistes d’espera siguin encara 
superiors a les ja inacceptables del febrer. Ara ja no. Hem 
d’anar cap a una “nova normalitat” assistencial que millori els 
aspectes àmpliament millorables, repetidament denunciats, 
i que introdueixi mesures de gestió consensuades amb la 
ciutadania. Hem de tornar-nos a sentir protegits i protegides 
pels serveis sanitaris públics en qualsevol situació de vida o 
malaltia... no només quan el Coronavirus ens porta a un llit 
d’UVI.

Ara més que mai, hem de lluitar per unes condicions 
dignes de treball per als i les professionals sanitàries i per 
a una assistència pública de qualitat i universal. La sanitat 
pública s’ha demostrat cabdal per afrontar aquesta situació 
límit, a la qual s’ha arribat amb uns serveis ja tensionats, 
unes llistes d’espera inacceptables i unes professionals 
cansades abans de començar, que han esgotat la seva 
resistència. En part gràcies a l’esforç immens d’ells i 
elles, estem trobant el camí cap a la normalització. Els 
aplaudiments diaris han deixar pas a reprendre la lluita. 

Assun Reyes Camps
Metgessa de família. Diplomada en sanitat.

REPERCUSSIONS INDIRECTES DE LA PANDÈMIA
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D
avant de la situació de greu 
emergència sanitària que 
patim a Catalunya com a 

conseqüència de la pandèmia 
provocada pel coronavirus, 
les entitats i les associacions 
vinculades a la defensa dels drets 
de la gent gran manifestem el 
següent:
 · Mitjançant les informacions 

emeses per les autoritats, l’àmbit 
científic i els mitjans de co- 
municació, coneixem els greus 
efectes que està provocant 
aquesta pandèmia, especialment 
en les persones grans.

 · Les persones grans, per raons 
d’edat, patim malalties i 
patologies cròniques que ens 
situen, en aquests moments, 
com a persones amb alt risc 
d’infectar-nos i, consegüentment, 
de con- tagiar el nostre entorn.

 · Moltes persones grans, 
independentment de si vivim a 
residències, en estades temporals 
a centres sociosanitaris o a 
domicilis particulars, disposem 
de serveis que, ja abans de 
l’esclat de la pandèmia, tenien 
una dotació de recursos in- 
suficient per garantir un servei 
digne a les per- sones usuàries.

Per tot això, DEMANEM a totes 
les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
dotades de competències (ajun- 

taments, Generalitat i Govern de 
l’Estat):

 IMPLANTAR immediatament 
els protocols adients per donar 
una atenció sanitària completa i 
eficient a la gent gran, optimitzant 
els recursos: transport sanitari, 
assistència sanitària a les llars i 
residències, teleassistència, servei 
d’atenció domi- ciliària…

PROPORCIONAR  tots els 
recursos professionals i tècnics 
necessaris per afrontar aquesta 
situació, així com tots els equips de 
protecció individual imprescindibles 
per a les treballadores i treballa- 
dors així com per als familiars, 
l’entorn de la perso- na malalta i la 
mateixa persona malalta.

ASSEGURAR que els equips de 
cures pal·liatives (PADES) prestin 
assistència a les persones que ho 
necessitin al seu domicili o al centre 
residencial.

ASSEGURAR que, en el supòsit 
que la malaltia porti al final de la 
vida, la persona afectada pugui 
traspassar amb dignitat i sense 
patiment.

Les entitats i les associacions 
adherides a aquest manifest 
expressem el nostre reconeixement i 
agraïment a la tasca que estan duent 
a terme el conjunt de professionals 
que afronten aquesta si- tuació 
d’emergència sanitària i social. 

MANIFEST D’ENTITATS VINCULADES A LA 
DEFENSA DELS DRETS DE LA GENT GRAN

MANIFEST UNITARI - COVID 19

ENTITATS I ASSOCIACIONS ADHERIDES:
 · AFOPA (Agrupació d’Aules de Formació 

Permanent per a la Gent Gran de 
Catalunya)

 · Associació Ciutadana pels Drets de les 
Dones

 · Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Barcelona Can 
70-Habitatge Cooperatiu

 · Càtedra de Bioètica UVIC·UCC Fundació 
Grífols Comissió de Pensionistes i Jubilats 
de l’Hospitalet

 · CONFAVC(Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya) Consell Assessor 
de la Gent Gran de l’Ajuntament de 
Barcelona Coordinadora de FeSalut Lleida

 · Coordinadora Nacional de Pensionistes 
i Jubilats de Catalunya Coordinadora 
Residències 5+1

 · DMD Associació Dret a Morir Dignament
 · FEATA (Federació d’Entitats d’Assistència a 

la Tercera Edat) Federació d’Associacions 
de Gent Gran de Catalunya Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona Federació d’Associacions de 
Veïns de Manresa

 · Federació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Catalunya Federació 
de Pensionistes i Jubilats de CCOO de 
Catalunya pensionistes i jubilats

 · Fundació FiraGran Fundación Edad & Vida 
Fundació Pasqual Maragall

 · Fundació Privada Amics Gent Gran 
Fundació Víctor Grífols i Lucas

 · HERA (Osteoporosi-Menopausa 
Associació de Dones)

 · Hospice - Associació per a 
l’Acompanyament al Final de la Vida 
Jubilación Anticipada Sin Penalizar

 · Moviment per unes Pensions Dignes de 
Terrassa Moviment per unes pensions 
públiques i dignes de Rubí Observatori 
de Bioètica i Dret UB

 · Plataforma en Defensa de les pensions i 
els drets de la gent gran de Manresa

 · Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès Plataforma de 
Pensionistes de Sant Cugat

 · Plataforma Unitària de la Gent Gran de 
Catalunya Sindi.Cat Jubilats

 · Xarxa d’Expertesa per a la Construcció 
de Coneixement Compartit (Universitat 
Autònoma de Barcelona)
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L a situació de 64.000 persones 
en residències geriàtriques a 
Catalunya és crítica. La de les 

persones que les cuiden, també. 
En el dia d’avui, més d’un miler de 
residents han mort, més 2.500 tenen 
símptomes evidents de Covid-19 
i el personal d’atenció és el més 
encomanat d’Europa.

Fa molts anys que la gent 
gran denunciem una assistència 
insuficient. I ja fa molts anys que 
les treballadores i els treballadors 
de les residències denunciem 
manca de mitjans, falta de personal, 
salaris baixos i incompliment de les 
mesures preceptives de protecció de 
la salut. La dignitat de les persones 
cuidades i la dignitat de les persones 
que cuiden són dues cares de la 
mateixa moneda.

FALTA DE RECURSOS MATERIALS
S’ha hagut de consumar una 
tragèdia com aquesta perquè el 
Govern fes cas. Des del primer 
moment, hem fet les denúncies en 
la premsa, en la negociació amb 
les patronals i amb el Govern, a les 
xarxes socials, a Inspecció de Treball. 
Són d’extrema necessitat les proves-
test per a tota la gent gran resident 
i per a les persones que les cuiden. 

Falten equips de protecció individual, 
mascaretes, guants... A aquesta falta 
de recursos materials s’ha afegit 
la nul·la o retardada posada en 
marxa de l’aïllament de les persones 
encomanades, tant residents com 
professionals, la sectorització dels 
espais de les residències, i coses 
aparentment tan senzilles com rentar 
els uniformes a la feina.

Les mesures d’aïllament de les 
persones usuàries de les residències 
que estan encomanades de forma 
confirmada, de les que tenen 
símptomes evidents i les persones 
asimptomàtiques topa amb la falta 
d’espais i d’estructures adequades 
de les instal·lacions de cada una de 
les residències i en certs casos és 
impossible d’executar. La solució 
que sembla estendre’s és el trasllat 
de part de les persones residents 
a hotels o altres instal·lacions per 
poder aïllar-les. Aquesta solució 
no és fàcil ni completa. Comporta 
una doble problemàtica afegida. 
En primer lloc, cal assegurar la 
infraestructura específica per a 
l’atenció de grans dependents. En 
segon lloc, les atencions mínimes 
i diàries de certes pràctiques 
assistencials de cura i atenció. Les 
desinfeccions dels establiments han 
hagut de demanar ajuda a unitats 
especialitzades de l’Exèrcit o dels 
bombers.

Les persones residents, atesa la 
impossibilitat de rebre visites de les 
seves famílies i de les seves amistats, 
han d’afegir al patiment físic la 
sensació de solitud, la falta d’afecte 
i de connexió social. Malgrat l’esforç 
ingent que està desenvolupant 
el conjunt de treballadores i 
treballadors d’aquests centres, això 
està provocant greus depressions i 
altres afectacions psíquiques.

MANTENIR LA DIGNITAT
És molt necessari que aquelles 

persones en estat més greu que 
no han sigut traslladades a centres 
hospitalaris disposin de l’atenció 
dels equips de cures pal·liatives en 
la mateixa residència. La mateixa 
atenció han de rebre les persones 
que estan confinades al seu domicili. 
Ens dol profundament que no es 
presti aquest servei. Reclamem a les 
autoritats un esforç per mantenir 
la dignitat merescuda als últims 
moments de la vida. Les nostres 
àvies i els nostres avis han sigut el 
pilar d’aquest país, ens han donat la 
vida i l’exemple, i es mereixen molt 
més del que els estem donant com 
a societat en el moment de la seva 
mort.

Desconeixem si les autoritats han 
pres alguna decisió i han posat algun 
mitjà per respectar els testaments 
vitals que moltes persones han 
deixat escrits per al moment en què 
fossin necessaris. En tot cas, és un 
treball que cal fer amb el respecte i la 
consideració que devem a la dignitat 
humana.

S’ha anunciat que el Departament 
de Salut assumeix el control de 
la crisi en les residències. És una 
decisió que té sentit. També té sentit 
replantejar la gestió mercantil de 
l’atenció a la vellesa. Per a nosaltres 
és inconcebible que la cura i la salut 
dels nostres majors constitueixi un 
negoci amb beneficis privats.

Reclamem la gestió pública 
i sense ànim de lucre d’aquest 
sector. Reclamem que es dediquin 
els recursos necessaris, que les 
instal·lacions siguin adequades, que 
es tingui en compte la voluntat 
de les persones grans. Reclamem 
condicions laborals justes i les 
mesures de prevenció de prou riscos 
per a les persones que les cuiden.

Si s’hauria fet quan tocava, s’hauria 
estalviat molt dolor, molta injustícia i 
molts mals de cap. La situació actual 
té responsables, a més del virus. 

DRAMA A LES RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES
ÉS INCONCEBIBLE QUE LA CURA I LA SALUT DE LA NOSTRA GENT GRAN CONSTITUEIXI UN 
NEGOCI AMB BENEFICIS PRIVATS
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E
l Consell de la Gent Gran de 
Catalunya, volem expressar 
el nostre condol i solidaritat 

a les famílies de totes les persones 
que ens han deixat per culpa del 
COVID-19, així mateix volem tenir 
un record especial als nostres 
congèneres que per ser els més 
febles estem patint un risc més 
elevat de contagiar-nos per la 
pandèmia.

Durant tot aquest període s’ha 
posat de manifest a pesar de tot 
l’esforç del professionals tant de 
la sanitat com de la majoria dels 
centres residencials, les moltes 
mancances del nostre sistema  
sanitari i serveis socials, situació 
agreujada per anys de retallades 
legislatives, pressupostaries i 
l’increment de les privatitzacions.

Es una evidencia que no tots els 
centres residencials son iguals però, 
majoritàriament els nostres governs 
han deixat en mans del mercat 
la cobertura d’aquesta necessitat 
social, on a Catalunya de les més 
de 64.000 places residencials més 
del 74% son privades .

Pensem que la cura y la salut de 
la gent gran no han ser un negoci 
amb beneficis privats. També 
veiem que l’aplicació dels diferents 
pressupostos han provocat 
la reducció de professionals 
en sanitat, les retallades en 
l’anomenada llei de dependència, 
i en conseqüència l’increment de 
la privatització de la sanitat i dels 
centres residencials.

Des de el CGGCat exigim que per 
superar la pandèmia y afrontar la 
crisis econòmica i social totes les 

Administracions (Europees, Estatals, 
Nacionals i Locals) treballin juntes.

Es per això que demanem que:
 · Cal una reducció dràstica de les 

llistes d’espera en els diferents 
àmbits de la sanitat pública i 
per tant s’han de destinar mas 
recursos econòmics a Salut. 
Actualment Catalunya es una 
de las CCAA que menys destina 
a salut del seu pressupost 
(29’03 %).

 · Cal un increment de les 
places sociosanitàries per a la 
rehabilitació, el tractament del 
dolor i els recursos destinats a 
cures pal·liatives.

 · Exigim a l’Administració General 
de l’Estat que compleixi el 
que marca la llei respecte al 
finançament del cost de les 
prestacions i Serveis, que es el 
50 % del seu cost.

 ·  S’ha de dur a terme una 
revisió del model de prestació 
residencial elaborat per un grup 
de gerontòlegs de reconegut 
prestigi i experiència, garantint 
l’accessibilitat i la disponibilitat 
del Centres sense llistes 
d’espera.

 · Cal crear a escala de país, una 
xarxa suficient de residències 
geriàtriques públiques. Aquesta 
deficiència es la ruïna de moltes 
famílies que es veuen obligades 
a fer ús dels centres privats.

 · També s’ha de recuperar 
gradualment el valor perdut de 
l’IRSC (Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya).

 · Cal la revisió dels criteris actuals 
per valorar les persones amb 

problemes de salut mental.
 · S’ha de millorar l’atenció 

domiciliària. La població cada 
vegada és més envellida i en cas 
que la persona vulgui i tingui 
cuidadora, si vol mantenir viure a 
casa, s’han de donar més serveis 
d’atenció i suport als cuidadors/
es .

 · En diversos congressos de 
persones grans venim reclamant 
unes condicions de treball 
dignes per als treballadors dels 
centres residencials així com els 
que realitzen la seva activitat en 
l’atenció domiciliària

 · Exigim transparència en el 
model de residencies publiques 
i privades amb l’únic objectiu 
d’estar orientat a la millora de 
la salut i el benestar amb les 
inspeccions pertinents.

Demanem que s’aportin tots els 
recursos necessaris per garantir 
aquestes reformes, s’han de 
garantir amb una política fiscal 
justa i redistributiva. (No por ser 
que a Catalunya com a la resta 
d’Espanya i del mon els rics siguin 
cada vegada més rics i els pobres 
cada vegada més pobres).

Celebrem que els pressupostos 
recentment aprovats pel Parlament 
de Catalunya contemplen un 
increment del 10,4% en Salut i un 
16,8% en Treball, Afers Socials i 
Família.

La gran majoria d’aquestes 
reivindicacions les hem acordat en 
els diversos Congressos de la Gent 
Gran de Catalunya i, en especial 
èmfasis en el 8è Congrés, celebrat 
a l’octubre de 2019. 

DECLARACIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN 
DE CATALUNYA. RECUPEREM I MILLOREM ELS 
DRETS PERDUTS
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Quins són els trets fonamentals del 
mani- fest que reclama una atenció 
sanitària com- pleta per a la gent gran 
en aquesta situació de crisi?
Ateses les informacions que els mitjans 
de comunicació, les autoritats i els 
científics ens fan arribar, un grup de 
28 entitats vinculades a l’atenció a la 
gent gran hem signat aquest ma- nifest, 
reclamant a les autoritats dotar-nos 
dels protocols i recursos materials, 
professi- onals i tècnics, necessaris 
per poder treballar amb eficàcia. És 
necessari dotar tot el perso- nal de les 
residències de material de protec- ció 
EPI que els permeti treballar i atendre 
les persones residents amb garanties de 
no infec- tar-se; assegurar l’assistència 
sanitària –met- ges, infermers/es, i 
equips de cures pal·liatives (PADES)– per 
atendre les persones residents, bé en 
una residència o al seu domicili; donar 
compliment als testaments vitals que els 
ma- lalts van signar al seu dia per poder 
tenir una mort digna. També manifestem 
el nostre su- port i agraïment a tots 
els professionals que atenen i afronten 
aquesta emergència sani- tària.

Quines són les febleses que heu 
detectat en les mesures adoptades 

en la lluita contra la pandèmia i que 
afecten l’atenció a la gent gran?
En primer lloc, la manca de protocols 
d’ac- tuació específics. A correcuita s’han 
adoptat mesures que principalment 
estan orienta- des a confinar els malalts 
per graus d’afecta- ció. També, la manca 
de recursos sanitaris a les residències 
–metges, infermers/es, equips de 
protecció (EPI) per als professionals de les 
residències i de l’assistència a domicili–, 
com també la manca de recursos 
immediats, con- seqüència d’una falta de 
previsió total.

S’ha minimitzat la importància de 
la pan- dèmia amb l’argument que 
afectava sobretot gent gran i amb 
patologies prèvies?
No. Les administracions van actuar amb 
criteris epidemiològics reconeguts. El 
que ha passat és que no s’han pogut 
controlar els contagis. Aquest virus 
té una transmissió ex- ponencial. La 
pandèmia afecta a tothom, uns són 
contagiats i asimptomàtics, altres simp- 
tomàtics, alguns de lleus i alguns de 
crítics. Malauradament, per raons de 
vulnerabilitat i patologies prèvies, és letal 
per a aquest grup de població més fràgil.

La pandèmia posa en evidència que la 
nostra societat no tracta amb prou cura 
la gent gran?
Sí. Aquesta pandèmia ha fet sortir a 
la llum la realitat de la vida de la gent 
gran, que ja exis- tia: una assistència 
domiciliària i a les residèn- cies gairebé 
de supervivència bàsica que ara es 
magnifica atesa la mortalitat d’aquestes 
per- sones, que estan en situació de 
supervivèn- cia i no de dignitat. Són més 
vulnerables a la malaltia.

Un dels focus que més preocupen 
són les residències per a gent gran, 
especialment les privades.
A les residències de gent gran a hores 
d’ara més d’un 70% de les places estan 

en mans pri- vades o concertades. 
L’ocupació a les ciutats és completa, 
amb llistes d’espera de dos anys. Parlem 
d’unes 65.000 places. Fa més de deu anys 
que reclamem a l’administració que revi- 
si i controli el funcionament dels centres 
resi- dencials i que els doti dels mitjans 
tècnics i professionals adients. No és 
estrany que no es- tiguessin preparats, ni 
per a això, ni per a una simple grip.

S’ha dit que, en situacions crítiques, els 
metges han de decidir qui accedeix a 
unes UCI saturades i que tenen prioritat 
les per- sones que tenen més anys per 
viure.
En primer lloc, vull manifestar que la 
pri- vatització, la precarització i la manca 
d’inver- sió en sanitat del govern de la 
Generalitat, els darrers anys, ha deixat 
un sistema feble i poc operatiu. En 
situacions normals, les llistes d’espera per 
a intervencions també generen un seguit 
de defuncions per la no atenció; és a dir, 
no és nou. D’altra banda, no comparteixo 
aquest criteri de cribratge, però si és 
una per- sona jove amb malalties greus 
(càncer, metàs- tasi, etc.) també patirà la 
mateixa situació que una persona gran.

Es poden desatendre certes necessitats 
fonamentals de la gent gran en dedicar 
tots els esforços a lluitar contra la 
pandèmia?
Estem convençuts que, en aquesta situa- 
ció, els grans dependents, discapacitats, 
tetra- plègics residents en residències, 
etc., no dispo- sen de totes les atencions 
que són habituals: fisioteràpia, neteja, 
cura i ajut a l’alimentació.

I la ciutadania? Com viu i respon a la 
pan- dèmia?
Els treballadors d’aquest país viuen 
amb incertesa el seu futur immediat. 
Les mesures proposades (ERTO i ajuts 
financers) poden pal·liar la situació a 
curt termini, però si s’allar- ga gaire en el 
temps, ja veurem com acaba. 

«LA PANDÈMIA FA SORTIR A LA LLUM LA 
FEBLESA DE L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN»
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D
avant la situació actual 
de crisi sanitària, social i 
econòmica generada per 

la pandèmia del coronavirus 
Covid-19, i a la vista de les 
conseqüències generades i de 
les mesures adoptades, des del 
Consell Assessor de la Gent Gran 
de Barcelona volem expressar les 
següents consideracions:
1. En primer lloc, expressar el 

nostre més sincer agraïment i 
reconeixement a tot el personal 
sanitari i social, que està fent 
un esforç extraordinari sota 
condicions molt complicades, 
i remarcant la tasca del 
personal que atén a persones 
grans. El fem extensiu també 
a la resta de persones que 

treballen per garantir serveis 
i subministraments que 
són encara més essencials 
en aquesta situació, i a les 
nombroses iniciatives de 
voluntariat que estan sorgint 
arreu per ajudar a qui ho 
necessita i en especial a les 
persones més grans.

2. Demanem a totes les 
administracions que segueixin 
incrementant els recursos 
i els esforços per garantir 
els materials i equipaments 
necessaris per a una atenció 
sanitària i social adequada i 
universal, i amb les condicions 
de seguretat requerides per 
als i les professionals i per a les 
persones ateses.

3. Reclamem també que s’apliquin 
les mesures que calgui per reduir 
el màxim possible la propagació 
del virus i els efectes negatius 
de la pandèmia, posant per 
damunt de tot el dret a la vida i 
a la salut de totes les persones, i 
minimitzant també els perjudicis 
socials, laborals i econòmics 
generats. Si s’han destinat milions 
a rescats financers o a mantenir 
càrrecs que fan frau fiscal, ara 
cal adreçar tots els recursos 
econòmics necessaris a pal·liar els 
efectes d’aquesta crisi sobre les 
persones que més els pateixen.

4. Segons demostren les 
estadístiques, les persones 
grans som les més greument 
afectades per aquest virus. Per 

MANIFEST DEL CONSELL ASSESSOR DE 
LA GENT GRAN DE BARCELONA AMB 
MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL 
CORONAVIRUS COVID-19
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això exigim que se’ns tingui en 
compte; censurem els discursos 
discriminatoris de qui vol que 
no s’atengui a les persones de 
més edat; i sobretot reclamem 
mesures més efectives per evitar 
la propagació del virus en les 
residències i les gravíssimes 
conseqüències que això provoca.

5. En aquest sentit, donem total 
suport al manifest que han 
signat diverses entitats de 
persones grans, al qual també 
ens hem adherit, i remarquem 
la necessitat tant d’implementar 
els protocols adients, com de 
garantir que els equips de cures 
pal·liatives prestin assistència a 
qui ho necessita al seu domicili o 
al centre residencial, i d’assegurar 
que, si la malaltia porta al final de 
la vida, la persona afectada pugui 
traspassar amb dignitat i sense 
patiment.

6. És especialment important que 
els treballadors i les treballadores 

que atenen persones grans 
a domicili o en equipaments 
(especialment en residències i 
altres centres on hi ha moltes 
persones grans) disposin dels 
equips de prevenció i protecció 
necessaris per al seu propi ús i 
per a les persones que atenen.

7. Així mateix, volem aprofitar 
per remarcar la necessitat de 
garantir i millorar protocols de 
prevenció, detecció i atenció 
als maltractaments a persones 
grans que es poden donar tant 
en centres residencials (com 
malauradament ha succeït 
recentment) com a casa, i que 
es podrien veure agreujats en la 
situació de confinament actual.

8. Finalment, voldríem acabar 
enviant un missatge d’ànims i 
suport a totes les persones grans 
i a totes les famílies afectades, 
i demanant a tothom que, en 
moments com aquests, tingui 
ben present la importància d’una 

aliança entre generacions. Petits, 
joves i grans hem de seguir les 
indicacions de les autoritats i 
les recomanacions sanitàries, 
perquè cal protegir-nos i fer 
tot el possible per protegir a la 
resta. Siguem conscients tota la 
societat que la protecció de les 
persones més vulnerables als 
efectes d’aquest virus depèn de 
tots i totes.

Des del Consell seguim i 
seguirem actius, com no pot ser 
d’altra manera, en uns moments 
complexos en què, encara que 
haguem de canviar o aturar alguns 
plans i adaptar-nos a noves realitats, 
la veu de les persones grans ha 
de seguir-se sentint, i ara encara 
és més important garantir que 
s’escolti.

Moltes gràcies, molta força i 
endavant! 

Consell Assessor de la Gent Gran de 
Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

A continuació el manifest 
signat per diverses entitats de 
persones grans al qual també 

ens hem adherit des del Consell:
Davant de la situació de greu 

emergència sanitària que patim a 
Catalunya com a conseqüència de la 
pandèmia provocada pel coronavirus, 
les entitats i les associacions 
vinculades a la defensa dels drets de 
la gent gran manifestem el següent:
–  Mitjançant les informacions emeses 

per les autoritats, l’àmbit científic 
i els mitjans de comunicació, 
coneixem els greus efectes que 
està provocant aquesta pandèmia, 
especialment en les persones 
grans.

–  Les persones grans, per raons 
d’edat, patim malalties i patologies 
cròniques que ens situen, en 
aquests moments, com a persones 
amb alt risc d’infectar-nos i, 
consegüentment, de contagiar el 

nostre entorn.
–  Moltes persones grans, 

independentment de si vivim a 
residències, en estades temporals a 
centres sociosanitaris o a domicilis 
particulars, disposem de serveis que, 
ja abans de l’esclat de la pandèmia, 
tenien una dotació de recursos 
insuficient per garantir un servei 
digne a les persones usuàries.
Per tot això, demanem a totes les 

administracions públiques dotades 
de competències (ajuntaments, 
Generalitat i Govern de l’Estat):

Implantar immediatament els 
protocols adients per donar una 
atenció sanitària completa i eficient a 
la gent gran, optimitzant els recursos: 
transport sanitari, assistència sanitària 
a les llars i residències, teleassistència, 
servei d’atenció domiciliària…

Proporcionar tots els recursos 
professionals i tècnics necessaris per 
afrontar aquesta situació, així com 

tots els equips de protecció individual 
imprescindibles per a les treballadores 
i treballadors així com per als familiars, 
l’entorn de la persona malalta i la 
mateixa persona malalta.

Assegurar que els equips de cures 
pal·liatives (PADES) prestin assistència 
a les persones que ho necessitin al 
seu domicili o al centre residencial.

Assegurar que, en el supòsit que 
la malaltia porti al final de la vida, la 
persona afectada pugui traspassar 
amb dignitat i sense patiment.

Les entitats i les associacions 
adherides a aquest manifest 
expressem el nostre reconeixement i 
agraïment a la tasca que estan duent 
a terme el conjunt de professionals 
que afronten aquesta situació 
d’emergència sanitària i social. 

 
Documents aprovats pel Consell Assessor 
de la Gent Gran a través de la seva 
Comissió Permanent.
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E
ls i les jubilades i pensionistes de CCOO del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, volem 
expressar el nostre condol i solidaritat a les 

famílies de totes les persones que ens han deixat per 
culpa de la COVID-19. Ha estat un cop molt dur en el 
que trigarem temps per recuperar-nos davant la crisi 
sanitària més gran d’aquest segle XXI.

La Pandèmia ha desbordat la capacitat dels serveis 
socials i sanitaris, i tot  i que, el virus no coneix d’edats 
ni cap altre condició, som les persones grans les que 
més estem patint els efectes més greus.

La Pandèmia ha arribat a Catalunya en el moment 
en que el sistema sanitari està en la situació més 
feble que recordem. Gràcies de nou a totes i tots els 
professionals de la sanitat, que ens en puguem sortir. 
Han estat a primera línia, estant al límit de les seves 
forces i amb condicions precàries.

I màxima quant la mortalitat, en el conjunt de 
població del nostre territori, des del principi de l’estat 
d’alarma fins al 25/05/2020, ha estat:

Comarca Nº de defuncions Tasa cruda / 10.000

GARRAF 164 10,87

ANOIA 496 41,08

ALT PENEDES 170 15,68

BAIX LLOBREGAT 1411 17,08

És evident que passada la crisi COVID-19 hem 
d’exigir dedicar més recursos econòmics a la sanitat 
pública i augmentar les plantilles per acabar amb 
els contractes i salaris precaris del sector sanitari. 
Actualment Catalunya és una de les Comunitats 
Autònomes que menys destina al seu pressupost 
(29,03%) en matèria sanitària.

Els i les jubilades i pensionistes de les CCOO del 
BLLAPAG volem recordar que moltes de les mancances 
del nostre sistema sanitari i de serveis socials, ha estat 
degut a les retallades pressupostàries i a l’increment de 
les privatitzacions que van fer el PP i CIU a l’any 2008 
en plena crisi  econòmica i que els governs següents 
no han sabut pal·liar.

Pensem que la cura i la salut de la gent gran no ha 
de ser un negoci amb beneficis privats, dedicant els 
menys serveis possibles i en el què els professionals 
sociosanitaris treballen en condicions precàries. Tot 

això, ha posat en evidència la insuficiència de recursos 
professionals i materials per prestar l’atenció sanitària 
que es requeria i les carències en la resposta ràpida.

S’ha posat de manifest que l’actual model està 
esgotat i que la seva mercantilització ho ha fet 
ineficaç per a les persones grans, excepte per a les 
multinacionals i els Fons d’Inversió que han vist un filó 
de negoci en els serveis a la gent gran.

Per tal, considerem que cal anar a un nou model de 
gestió i serveis de les residències que estigui centrada 
en les persones grans i no en els beneficis privats i que 
el Govern de Catalunya deixi de mirar a un altre costat 
i actuï en favor de la gent gran.

No pot haver una altre crisi com aquesta en la que 
les persones grans siguin la diana per una manca de 
coordinació i mala gestió, com ha passat ara amb les 
residències geriàtriques, tant a les privades com a les 
gestionades per la Generalitat, per això plantegem 
també la necessitat d’un Pla de Xoc, tenint en compte 
que a la tardor podria haver un nou rebrot de la 
COVID-19.

Les residencies de la gent gran, en el futur immediat, 
han de ser gestionades per les administracions 
públiques, en base a criteris de qualitat i eficiència e 
inspeccionades pels serveis públics, agents socials i 
associacions afectades.

Davant aquesta crisi sanitària que ha desembocat 
cap una crisi també econòmica, hem pogut constatar 
el gran augment de vulnerabilitat de les famílies fins 
el punt d’augmentar en un 40% les persones que 
es veuen obligades a anar als punts de recollida d’ 
aliments. És per aquest motiu que des del sindicat 
de CCOO fem una crida cap a la solidaritat i donació 
d’aliments a aquelles persones que més ho necessiten. 
No oblidem el gran nombre de gent gran que viu sola 
i necessita també atenció.

Des de pensionistes i jubilats de CCOO del BLLAPAG 
tenim la voluntat de seguir treballant pel benestar i 
les pensions de la gent gran i un cop la situació es 
normalitzi, analitzar tot el que ha suposat la COVID-
19 i les seves conseqüències per a les persones grans 
i cercar solucions conjuntes perquè no hi caben 
iniciatives aïllades, es tracta d’una qüestió de país. 

Unió Intercomarcal CCOO Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia – 
Garraf

DAVANT LA CRISI DEL COVID-19. UN CANVI DE 
MODEL D’ATENCIÓ A LES PERSONES GRANS
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L
a crisi de la Coronavirus ha demostrat la fragilitat 
del model actual d’atenció a les persones amb 
dependència, els efectes són catastròfics, amb 

milers de persones mortes en les residències, la manca 
de mitjans i de recursos per atendre les persones amb 
dependència, gent gran i persones amb diversitat 
funcional. Els efectes de les retallades en el sistema 
de dependència des del 2012 segurament han tingut 
conseqüències devastadores, però no ho explica tot, la 
crisi és més profunda, és crisi d’un model que ha posat 
el negoci i el benefici del sector privat per amunt dels 
drets de les persones a una vida digna, a una vellesa 
activa, i a la inclusió de les persones amb diversitat 
funcional en la igualtat d’oportunitats i en l’autonomia 
personal.
Des de la Plataforma exigim:
1. Responsabilitat política per les retallades, que 

han provocat l’enfonsament de tot el sistema de 
dependència. Responsabilitat per l’abandonament 
per part de les administracions públiques del seu 
paper, deixant-ho tot en mans del sector privat, 
en totes les seves facetes, i sense cap control. 
Tot sabem que a Catalunya més del 90 % de les 
residències són del sector privat, o gestionades  pel 
sector privat. 

2. Cal un nou model, enfocat en la responsabilitat 
exclusiva del sector públic, per assegurar els drets 
de les persones a la salut, l’educació, la infància, 

l’atenció a la gent gran, la dependència i a les 
persones amb diversitat funcional.

3. Cal fomentar un nou model de vida, basat en 
els principis de la solidaritat i el respecte vers 
les persones, en l’atenció a la gent gran i a la 
dependència en general. La conciliació família-
treball (corresponent a homes i dones) enfocada 
per atendre no només els nostres filles i fills, sinó 
les nostres mares i pares, i és una manera, entre 
altres, per lluitar contra la malaltia invisible que és la 
soledat.

4. Cal prioritzar models alternatius a les residències 
per a l’atenció a la dependència, amb recursos 
públics, com l’assistència domiciliària professional, 
alternatives comunitàries, i habitatges compartits i 
assistits.

5. Les residències han de ser com l’últim recurs, 
i sempre  sota responsabilitat i control de les 
administracions públiques, i en coordinació 
entre salut i serveis socials, posant els recursos 
econòmics, materials i humans suficients, per a una 
atenció de qualitat, augmentant les ràtios i amb 
condicions laborals dignes per a les treballadores, 
els treballadors i professionals del sector.

6. Considerem que l’atenció a la dependència en 
totes les edats ha de ser un dret universal, amb 
finançament públic, a través de un nou model 
progressiu de fiscalitat justa.

7. Tornem a reivindicar la necessitat de la creació 
del Consell General de la Dependència,  amb 
la participació de tots els sectors afectats, 
administracions, sindicats, patronal, col·legis 
professionals i entitats socials i entitats 
representatives de la gent gran i persones amb 
dependència i diversitat funcional. Igual com 
reivindiquem una llei catalana per a l’autonomia 
personal.

8. Cal obrir una taula de diàleg social sobre un nou 
model d’atenció a la dependència.

Des de la Plataforma, després dels resultats dramàtics 
que hem viscut amb la coronavirus, creiem que és 
un crim pretendre continuar amb la mateixa política i 
amb el mateix model que ha provocat milers de morts 
en les nostres residències. 

LA PLATAFORMA DE DEFENSA DEL DRETS DE LES 
PERSONES AMB DEPENDÈNCIA DEMANA UN CANVI 
RADICAL EN LA POLÍTICA DE DEPENDÈNCIA
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A
TÈS QUE Podem arribar a 
entendre que les diferents 
administracions, així com els 

centres sanitaris i geriàtrics, s’hagin 
vist sorpresos per l’arribada de 
la pandèmia que estem patint, 
atenent al desconeixement general 
que hi ha d’aquesta terrible 
malaltia i del seu frenètic ritme 
de propagació. Hem de remarcar 
que, tenint en compte les dades 
corregides recentment per la 
Generalitat, han mort més de 7.000 
persones per aquest fet només a 
Catalunya en el darrer mes i mig, i 
unes 20.000 més a la resta de l’Estat.

ATÈS QUE Els més afectats 
han estat les persones grans 
amb patologies prèvies (les més 
vulnerables). En aquest cas, les 
nostres autoritats no han actuat 
amb la rapidesa exigible, ni amb els 
mitjans adequats per a protegir-les. 
Això ha comportat una autèntica 
catàstrofe humana que té els seus 
responsables polítics directes.

ATÈS  QUE La responsabilitat 
política no ve només de dilucidar 
qui ha actuat en primer lloc, 
o si s’havia de declarar l’estat 
d’alarma i el confinament unes 
setmanes abans. Perquè un cop 
intervingudes les conselleries de 
salut i la xarxa hospitalària pel 
Govern de l’Estat espanyol, ara és 
ben difícil determinar fins a quin 
punt és responsabilitat del Govern 
central o de la Generalitat.

ATÈS QUE La responsabilitat 
l’hem d’anar a buscar a l’arrel de tot 
plegat. És a dir, en la construcció 
d’un sistema i una xarxa de 
salut que cada vegada més ha 
convertit la cura de les persones 
en un negoci per a les empreses 
privades i  ha deixat d’ésser una 

prioritat i una obligació de les 
administracions, responsables de 
l’administració dels fons públics.

ATÈS QUE Els centres geriàtrics 
són institucions especialment 
sensibles a qualsevol malaltia 
infecciosa, cal fer una revisió a 
fons del funcionament d’aquests 
centres, basats en un model de 
gestió privada en el qual no s’ha 
exercit cap control públic, tot i 
que les administracions estan 
obligades a realitzar-lo. Així mateix, 
les residències públiques han vist 
cedida la seva gestió en mans 
de fundacions religioses o civils. 
I, com hem vist, no estaven ben 
controlades.

ATÈS QUE Tractar la funció de 
la cura de la gent gran com una 
possibilitat de benefici en comptes 
d’una obligació de protegir a la 
gent sense discriminació d’edat, 
comporta la contractació, en molts 
casos, de personal poc qualificat 
i precaritzat, amb contractes  
abusius en les seves condicions 
(horaris i sous de misèria).

ATÈS QUE A tot l’esmentat, cal 
afegir també que les malalties de 
les persones residents als centres 
geriàtrics no són controlades per 
l’atenció sanitària primària de la 
seva localitat, sinó que es situen 
fora d’aquesta xarxa i no són ateses 

pel sistema públic. La Generalitat té 
contractades pels diferents centres 
una o diverses empreses privades 
que realitzen aquesta atenció, la 
qual ha resultat totalment ineficaç 
per fer front a una situació del 
tot inesperada. Això és una prova 
que, tot i que els contractes són 
milionaris, actuaven sense cap 
previsió ni estocs de material de 
protecció per als treballadors i 
treballadores.

ATÈS QUE Es tracta, doncs, d’una 
evident perversió del sistema, ja 
que  les persones residents tenen 
els mateixos drets i han de tenir els 
mateixos serveis que el conjunt de 
la ciutadania.

La nostra Plataforma ha anat 
denunciant des de fa molt de 
temps aquest malbaratament de 
diners que posava en perill la salut 
dels més grans. I, com sempre, 
aquests avisos s’han ignorat 
per part de les administracions 
competents.

A Mollet hi ha residències de 
tot tipus: La institució eclesiàstica 
gestiona 38 places, el grup FIACT, 
amb una residència situada a La 
Vinyota, gestiona 140 places i 
està previst que aquesta empresa 
s’encarregui també d’un altre 
centre geriàtric que es construirà a 
la Farinera, amb 116 places també 

NO MÉS MORTS EVITABLES EN 
RESIDÈNCIES I GERIÀTRICS
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privades. Les places públiques 
són un total de 80  places a 
la residència de Santa Rosa, 
i 60 places a Can Pantiquet / 
La Vinyota per a discapacitats 
psíquics, gestionades per la 
Fundació sanitària de Mollet (de 
gestió privada).

Totes aquestes residències 
han patit els problemes de 
contagis i morts, així com la 
manca de recursos, atenció 
insuficient, poca transparència i 
manca d’informació als familiars 
i entitats que ho hem demanat, 
i algunes d’aquestes estan sent 
investigades per la Fiscalia per 
presumpte delicte penal.

Tota aquesta situació tan 
lamentable i indigna per als 
residents que s’ha precipitat 
amb la pandèmia del Covid19, 
no ve d’una gestió recent, tal 
i com es demostra amb les 
denúncies que fa temps que 
anem fent públiques. Exemple 
d’aquestes reivindicacions és 
la demanda d’un metge amb 
atenció de 24 hores i un servei 
d’infermeria en horari nocturn, 
ja que, en el millor dels casos, 
durant la nit només hi ha un 
professional gericultor per 
planta, i atenent entre 28 i 30 
residents, sense cap altre suport 
professional.

 D’acord amb l’anteriorment 
exposat, demanem que 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
adopti els següents acords per 
a evitar més contagis i morts 
evitables.
1.  Facilitar EPIs i fer TEST i 

PCRs a les residències, per a 
protegir les persones grans 
/ dependents, així com el 
personal sanitari. Atès que 
aquests últims són els qui 
entren i surten dels centres, 
és imprescindible l’entrega de 
tot el material adient per a la 
protecció, com són els guants 

i les mascaretes.
2. Demanar que l’atenció 

sanitària sigui donada pels 
centres primaris públics de 
zona. l, com es fa ara després 
del traspàs al Departament 
de salut, amb la dotació de 
personal i recursos suficients.

3. Aïllar les persones grans que 
donin positiu, i atendre-les 
en unitats medicalitzades. 
Aplicar també aquesta 
mesura a les persones que 
tinguin símptomes i no se’ls 
hagi pogut fer la prova.

4. Demanar la intervenció de 
les residències en què hi 
hagi sospita de negligència o 
omissió de socors.

5. Donar suport a la comissió 
que s’ha creat al Parlament 
de Catalunya per dirimir les 
possibles responsabilitats 
polítiques i socials de la 
gestió  pel  covid- 19 a les 
residències de Catalunya.

6. Demanar que es dugui 
a terme la investigació 
pertinent per part de la 
Fiscalia de l’Estat i de les 
territorials per depurar 
presumptes responsabilitats 
pels casos en què hi hagi 
hagut negligència o omissió 
de socors.

7. Enviar  aquests acords a les 
residències de Mollet, a les 
conselleries de salut, afers 
socials i família, al Ministeri de 
Sanitat i la Vicepresidència de 
polítiques socials, a la Fiscalia 
de l’Estat i la de Catalunya, 
als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, del 
Senat i del Parlament de 
Catalunya, així com també 
a la Plataforma de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès i a la 
Marea Blanca de  Catalunya. 

 
Plataforma Sanitat Pública del Baix 
Vallès / Marea Blanca de Catalunya

LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
DEL CGGGC ES MANIFESTA 
RESPECTE DE LA VACUNA 
DE LA COVID 19

L
a humanitat ha patit en el transcurs 
de la història diverses pandèmies, 
entre d’altres, la Pesta Negra, la Verola, 

l’anomenada Grip espanyola, el VIH/Sida,... 
totes elles amb una gran incidència en la 
mortalitat d’éssers humans. A l’11 de març 
de 2020 l’Organització Mundial de la Salut 
va declarar la pandèmia de la COVID-19.

La COVID-19 ha tingut una expansió 
molt ràpida, per la seva gran capacitat de 
transmissió, per les característiques del 
propi virus i per estar en un món cada 
vegada més globalitzat, on els éssers 
humans i les mercaderies tenen una gran 
mobilitat.

Actualment no hi ha medicaments 
ni vacuna contra aquest virus, i  hi ha 
una carrera contra rellotge per part 
d’investigadors de diferents països, en 
l’àmbit públic i privat, per desenvolupar la 
vacuna.

La Comissió Executiva del Consell de 
la Gent Gran de Catalunya del dia 19 de 
maig de 2020 va debatre aquest tema i va 
acordar:
 · Demanar al conjunt de les 

Administracions públiques que 
s’impliquin activament en la reclamació 
als organismes supranacionals per tal de 
que la vacuna contra la COVID-19 sigui 
pública i universal.

 · Davant els perills que pateix la humanitat 
amb aquest virus tan agressiu, s’ha 
d’evitar que l’ànim de lucre deixi fora a les 
persones i països més vulnerables.

Considerem que els manifestos referents 
a la vacuna de la COVID-

19 que s’aprovin en les diferents 
administracions han d’anar adreçats als 
Governs de Catalunya i d’Espanya perquè 
aquests els plantegin en els organismes 
internacionals pertinents.  

La Comissió Executiva del Consell Nacional de la 
Gent Gran de Catalunya
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“CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ”
Aquest ha estat el lema de  CCOO 
aquest 2020.  Un  8 de Març en el 
qual, com en els darrers anys, les 
consignes feministes han omplert 
els carrers de pobles i ciutats de tot 
el país. El moviment feminista ha 
plantejat novament reivindicacions, 
propostes i denúncies perquè 
l’anhel de llibertat de les dones 
no sigui motiu de desigualtats, 
discriminacions i violències 
masclistes. Novament les dones 
hem situat  a  l’agenda política, 
social i laboral  la lluita perquè el 
principi d’igualtat de gènere sigui 
el fonament de la democràcia, i 
que per a això són imprescindibles 
unes  relacions socials de gènere 
basades en la igualtat i el 
reconeixement que les dones som 
subjectes de drets i de canvi.

Per a CCOO ha estat important 
abordar la commemoració del 
8M a partir d’una campanya  
sostinguda en el temps que durant 
tres setmanes posés l’èmfasi en tres 
idees clau: lluitar contra la bretxa 

salarial, portar el debat i l’acció 
a les empreses on el sindicat és 
present, i denunciar i actuar. Hem 
fet una Assemblea de dones, hem 
presentat l’Informe anual de Bretxa,  
l’Informe sobre les Condicions 
de vida i de treball de les dones, 
hem denunciat empreses davant 
la Inspecció de Treball perquè no 
havien complert en matèria de 
Plans d’Igualtat, hem fet seminaris i 
tallers sobre com eliminar la bretxa 
salarial, hem organitzat accions a 
territoris i hem participat en les 
manifestacions del 8 M.

ASSEMBLEA DE DONES
Iniciàvem la campanya ja el 18 de 
febrer amb una gran assemblea 
amb la participació de més de 
800 dones, la majoria delegades, 
al Casino l’Aliança del Poblenou, a 
Barcelona. Un espai ple d’energia 
i empoderament col·lectiu de les 
dones de CCOO per intercanviar 
experiències d’acció sindical que 
han millorat les condicions de 
treball i de vida de les dones i del 

conjunt de la població treballadora, 
tant en el mercat de treball 
com en la societat. Experiències 
que visibilitzen i socialitzen que 
l’acció col·lectiva és la millor eina 
per millorar les condicions de 
treball. Vàrem deixar molt clar 
que  les dones de CCOO hi som, 
denunciem i actuem.

LA BRETXA SALARIAL 
El nostre Informe anual de Bretxa 
salarial a Catalunya, presentat el 21 
de febrer, torna a fer referència a 
una certa cronificació de la bretxa 
salarial,que per a Catalunya és del 
23%, i que ha experimentat només 
una disminució del 0,4% respecte a 
les dades anteriors. A aquest ritme 
necessitaríem uns cinquanta-set 
anys per poder eliminar-la, i, des 
de CCOO, no estem disposades ni 
disposats a esperar tant. Davant 
d’aquesta bretxa, CCOO tenim 
propostes. Primer de tot, cal que 
les empreses compleixin les seves 
obligacions legals de disposar del 
registre salarial, i que les que hi 

8 DE MARÇ DE 2020 AMB LES CCOO



19Pensionistes

estan obligades disposin de plans 
d’igualtat. Tots dos instruments han 
de ser elaborats amb la participació 
de la representació de les persones 
treballadores. Per avançar contra 
la bretxa, cal un increment directe. 
Totes les empreses, arran del Reial 
decret llei 6/2019, estan obligades 
a portar un registre salarial.  A 
partir d’aquest instrument volem 
aconseguir detectar on és la bretxa 
a cadascuna de les empreses, 
i exigir accions concretes per 
eradicar-la, i si aquestes no es 
compleixen ho denunciarem.

La bretxa afecta les dones 
treballadores de tots els sectors 
productius i en tot tipus de 
contractació, però afecta més 
les dones en feines de baixa 
qualificació: dones migrades, dones 
joves i dones pensionistes.

DENÚNCIES A EMPRESES SENSE 
PLA D’IGUALTAT
El 6 de març vàrem fer tota una 
jornada de denúncia i acció portant 

a la Inspecció de Treball un seguit 
d’empreses que no tenen Pla i 
que hi estan obligades, o bé el 
tenen però no l’han negociat o 
simplement el tenen guardat en un 
calaix, que malauradament és una 
realitat que coneixem prou.

CCOO va organitzar tres 
columnes al centre de Barcelona, 
que van confluir davant de Foment 
del Treball el mateix dia, per fer 
visibles aquestes denúncies i per 
posar en valor la feina de les nostres 
companyes i companys a les 
empreses que sí que han negociat 
Plans d’Igualtat. Els Plans d’Igualtat 
són un bon instrument per poder 
fer canvis en l’organització de 
l’empresa i que beneficien tota la 
plantilla.

MANIFESTACIÓ 8 DE MARÇ
La participació de CCOO en les 
manifestacions convocades pel 
moviment feminista ha estat 
important. La gent de CCOO 
participa en l’organització de les 

manifestacions i concretament la 
de Barcelona, tot i ser diumenge, va 
tornar a ser multitudinària. 

El 8 de Març és cada dia. Sortim 
al carrer i fem accions en tots els 
espais en els quals CCOO és present 
al llarg de tot l’any. I sortim al carrer 
junt a milers de dones arreu del 
món per exigir  canvis profunds 
ja. La Humanitat necessita canviar 
de maneres de fer, i pot trobar 
com transformar la injustícia i la 
desigualtat a partir del pensament 
feminista. Un pensament que 
defensa la justícia, els drets de 
les dones com a drets humans, la 
igualtat per a enfortir la democràcia 
i la llibertat de les dones per poder 
viure millor totes i tots, posant al 
centre les persones i tenint cura de 
la natura. 

Alba Garcia Sànchez
Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO 
de Catalunya

NISSAN EN LLUITA

DONES

Manteniu-vos informats a la web www.ccoo.cat

COL·LABORA AMB 
LA CAIXA DE 
RESISTÈNCIA
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L os máximos dirigentes de 
CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y  el 
presidente del Gobierno han 

firmado hoy, 11 de mayo, el “Acuerdo 
social en defensa del empleo” por 
el que se prorroga la duración de la 
legislación especial de los expedientes 
de regulación tem- poral de empleo 
(ERTE) hasta el 30 de junio, que afectan 
a más de 3 millones de trabajadores y 
trabajadoras.

Un acuerdo que, como ha 
manifestado el secretario general de 
CCOO, Unai Sordo, “no ha sido fácil, 
pero en el que las organiza- ciones 
empresariales, los sindicatos y el 
Gobierno hemos cedido parte de 
nuestras reivindicaciones y hemos 
estado a la altura de lo que nos exige 
la situación de nuestro país”. “Además 
de un acuerdo importante, ha 
subrayado Unai Sordo, presentamos 
una actitud, la de la colaboración y la 
corresponsabilidad”.

Tras la firma del acuerdo, por el 
presidente del Gobier- no, Pedro 
Sánchez, los secretarios generales 
de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe 

Álvarez, y los responsables de las 
patronales CEOE y Cepyme, Antonio 
Garamen- di y Gerardo Cuerva, 
el secretario general de CCOO ha 
subrayado su importancia, ya que 
se renuevan los ERTE más allá de 
la fecha de vigencia del estado 
de alarma por el coronavirus, en 
las mismas condiciones que las 
recogidas en el último acuerdo; es 
decir, sin consumir las prestaciones 
por desempleo e incorpo- rando 
a las personas que por no tener 
las cotizaciones de doce meses en 
circunstancias normales no podían 
haber accedido a estos ERTE.

Además, se ha abierto la puerta a 
nuevos acuerdos para ampliar la fecha 
en los sectores relacionados con el 
turismo (hostelería, transporte aéreo, 
...) que en el verano mantengan las 
causas de fuerza mayor que justifiquen 
los ERTE.

EVITAR LOS DESPIDOS ES CLAVE PARA 
CCOO
Para CCOO , la regulación 
especial de los expedien- tes de 

regulación temporal de empleo 
(ERTE) “ha sal- vado, en estos dos 
meses de paralización intensa de 
la economía, cientos de miles de 
puestos de  trabajo en España”.

Ahora, señala Unai Sordo, 
“entramos en una fase de 
recuperación paulatina de la 
actividad económica y laboral, que 
exige adaptar esta herramienta 
para facilitar la incorporación 
escalonada de trabajadoras y 
trabajadores a sus puestos de 
trabajo”. El objetivo de este acuerdo 
es “hacer esto en un contexto de 
incer- tidumbre, manteniendo la 
prioridad del cuidado de la salud y 
evitando el rebrote de la pandemia, 
sin perder puestos de trabajo ni 
empresas”.

 Unai Sordo advierte que “los 
ERTE no pueden hacer milagros. 
Necesitamos políticas de estímulo 
económi- co”, y para ello “las medidas 
pactadas en el diálogo social 
deben ir acompañadas por grandes 
acuerdos en el plano político e 
interinstitucional”. 

SINDICATOS, GOBIERNO Y PATRONAL FIRMAN EL 
“ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO”,  
QUE PRORROGA LOS ERTE HASTA EL 30 DE JUNIO
LOS ERTE HAN SIDO CLAVES PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE CIENTOS DE MILES DE 
PUESTOS DE TRABAJO
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FASES I CONTINGUT DEL 
MISSATGE, 1
Quan dic que el fet que el Creador es fes persona 
(literalment en la versió de «Fill», però això és cosa 
formal i secundària) determina que, automàticament, 
«totes les persones, hagudes i per haver, queden 
elevades a una condició de filiació divina, i, a més 
a més, enxarxades en una comunitat universal i 
intemporal d’iguals i solidaris», és molt normal que els 
lectors i lectores es preguntin «què vol dir això, en fets 
concrets».

Com sabem, sempre i en tots els sentits, en fets... no 
gaire. Lo que puc explicar, i em sembla que seria la 
primera vegada que això es fes, és en quins principis 
concrets s’ha expressat al llarg de l’elaboració literal del 
Missatge bíblico-cristià, durant uns 800 anys i per part 
d’una vintena d’autors.  (He donat abans una xifra més 
alta, però rectifico, perquè ara em refereixo  a una part 
de la Bíblia, la bona.)

L’elaboració del Missatge comença al segle VIII aC. 
I ho fa  amb empenta, per part d’un grup de xoc 
compost de tres profetes importants en un sol segle: 
Amós,  al regne del nord, i durant la primera meitat 
del segle, i Isaïes i Miquees, al sud, a Judà, sobretot 
a Jerusalem, durant la segona meitat. Aquesta és la 
primera fase d’elaboració del Missatge. 

La segona, que la completa, al segle VII (630-620 
aC), és la redacció col·lectiva, per part d’un equip 
de redactors convocat pel rei Josies, dels primers 5 
llibres de la Bíblia (Gènesi, Èxode, Levític, Nombres i 
Deuteronomi, aquest darrer afegit més tard). Aquesta 
fase s’ha d’explicar molt bé, perquè, si no, és una font 
de confusions molt grans. La redacció comprèn:

1) Uns mites molt antics sobre la suposada creació 
del món i de l’origen del poble d’Israel (durant segles 
i mil·lennis, la humanitat va viure culturalment de 
mites imaginats, a falta d’informació que no tenia ni 
podia tenir). És el llibre del Gènesi. Aquesta part hem 
de pensar que, en un llarg temps, va complir la seva 
missió i que fa molt que està «amortitzada». No l’hem 
de tenir en compte, pràcticament, com a valors actuals. 

2) Una Narració mítica sobre un suposat passat del 
poble d’Israel: a Egipte, la seva sortida gloriosa, sota 
la direcció d’un suposat Moisès, travessant el desert i 
amb una gloriosa trobada al Sinaí (o Horeb) amb Jahvè. 
Aquest mite responia a la necessitat d’aixecar els ànims 
d’un poble israelita moralment enfonsat, després de la 
terrible invasió assíria del regne del nord (... 721), perdent 
la major part del territori, de la població (deportada) 
i de la riquesa, i quedant reduït a un territori petit i 
muntanyós. Bé, doncs, aquesta part també va complir 
(encara que amb excés) la seva missió, i també està 
«amortitzada». Tampoc ens aporta valors actuals.

3) Després d’aquestes «supressions», queda, en 
l’espai de part de l’Èxode, part de Nombres i part de 
Deuteronomi, més el Levític tot sencer, lo que s’ha 
anomenat  sempre la Llei. La Llei del poble d’Israel. 
Aquesta Llei comprèn:
a. Els 10 Manaments, o Decàleg.
b. Una bona sèrie de principis socials 

(incomprensiblement no gens coneguts).
c. Una llarguíssima tirada sobre normes de culte 

(comprenent les festes, cosa molt important 
aleshores).

d. Un codi de dret penal (horriblement cruel!!).
e. Un ampli conjunt de lleis i disposicions diverses, 

sobre higiene, sanitat, alimentació, relacions 
sexuals, economia, impureses i purificació (algunes 
situacions, com la menstruació, el part, haver menjat 
carn de certs animals, haver tocat el cadàver d’un 
animal... suposaven una situació d’impuresa, que 
obligava a normes de purificació), i no sé si me’n 
deixo. Val a dir que, pel que fa a les relacions sexuals 
(entre el Decàleg i el capítol 18 del Levític), es 
prohibia: l’adulteri, el seu simple desig, l’incest amb 
familiars i la relació amb animals. Res més. 

Aquesta Llei va complir la seva missió durant segles 
dins el poble d’Israel. 

Ras i curt: de tot aquest conjunt dels 5 llibres, crec 
que només ens interessen el Decàleg i els principis 
socials. (D’un total d’unes 270 pàgines, només en 
conservaríem l’equivalent de 9.)  El Decàleg és 
àmpliament conegut. Quins van ser els principis 
socials?   

Però diguem, abans, que hi ha una tercera fase 
en l’elaboració del Missatge: Jeremies (segle VII-VI), 
els profetes del temps de l’exili a Babilònia (segle VI, 
587-538): l’anomenat Segon Isaïes i el Tercer Isaïes 
(continuadors del llibre del seu mestre, molt temps 
després de la mort d’aquest). Puc afirmar que entre 
els profetes del VIII, els legisladors del VII (només 
pel que fa a drets socials!) i els profetes del VI, no 
hi ha diferències substancials i que la seva actitud 
és sempre: contra la idolatria i contra les injustícies 
socials.  Enfront de les injustícies (robatoris, estafes, 
mentides, incompliment amb un jornaler, sobretot 
judicis injustos...) tots els profetes les condemnen 
i reclamen drets socials, i també fan igual els 
legisladors del rei Josies. 

Vejam, doncs, els principis socials dels profetes i dels 
legisladors d’Israel.
1. El primeríssim de tots, el més important, el que surt 

més vegades, és la protecció preferent de les viudes, 
els orfes i els immigrants. Pel fet de ser considerats 
les persones més vulnerables. Amb greus amenaces 
a qui gosés fer-los cap mal.  La protecció d’aquestes 
persones és, no sols el gran tema, sinó la «joia de la 
corona», del nostre Missatge.
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2. Un altre principi important 
era l’ajuda al necessitat. Com 
a consell voluntari: «Si un dels 
teus germans israelites cau 
en la misèria i veus que no 
es pot mantenir, assisteix-lo». 
Però també com a formes 
«reglades»:  a) Cada tres anys 
calia destinar una desena 
part de la collita per repartir 
entre els necessitats (Dt 26: 
12).   b) Cada set anys calia 
fer reposar la terra, i deixar 
la collita espontània amb la 
mateixa finalitat (Ex 23: 11).   
c) En cada collita calia deixar 
els marges del camp o de 
la vinya sense segar o collir, 
perquè fos per als necessitats.

3. Hi havia uns controls legals per 
a les incidències econòmiques: 
préstec, deute, autovenda, 
patrimoni.   a) En el préstec, 
s’aconsellava ser «generós», 
si la persona era necessitada, 
i s’obligava a no cobrar cap 
interès (sempre que fos amb 
una persona israelita). b) Cada 
set anys s’havien d’abolir els 
deutes existents. c) Si una 
persona queia en la misèria 
i no es podia mantenir, tenia 
un «recurs» pràctic: vendre’s 
com a esclau (figura jurídica 
permesa): llavors tenia el plat 
a taula segur, al preu de la 
llibertat. Però al cap de sis 
anys, era obligat tornar-li la 
llibertat gratuïtament.   d) Si 
una persona, per necessitat, 
s’havia de vendre tot o part del 
seu patrimoni, sempre tindria 
el dret permanent de rescatar-
lo, ell mateix, si li millorava la 
sort, o bé un familiar.  //   És 
a dir, la Llei no permetia que 
una incidència ocasional o 
temporal  ja determinés la sort 
d’una persona al llarg de la 
seva vida. Al cap d’un temps, 
es restablia la situació anterior, 
amb una nova oportunitat.   

                                  
Antoni Ferret

FASES I CONTINGUT 
DEL MISSATGE, 2
En un full anterior vam veure 
com, en els segles VIII-VI aC, 
entre profetes i legisladors, 
havien desenvolupat un ideal 
sòcio-humanista basat en: 1) una 
protecció preferent de viudes, 
orfes i immigrants; 2) ajuda a 
pobres o necessitats, voluntària, 
però també obligatòria, fins al 
punt de reservar-hi un percentatge 
de la collita; 3) control legal 
d’algunes incidències de la vida, 
com préstecs, deutes, compra-
vendes, per tal d’impedir que 
una mala incidència ocasional 
o temporal pogués arruïnar una 
persona per sempre.

I després de l’exili) (587-538)? 
Desgraciadament, res no va ser 
igual. Els reis perses van derrotar 
els babilonis o caldeus i van donar 
llibertat als israelites per tornar 
al seu país, però... els van seguir 
governant, i fins al segle IV (332 
aC). I d’aquí van passar al domini 
dels grecs (selèucides), fins al segle 
II aC (164). Van tenir un petit respir, 
i al segle I aC van passar sota els 
romans (63 aC). 

L’elaboració de l’ideal humanista 
(segles VIII-VI) s’havia produït en 
un Israel en principi independent 
(malgrat les derrotes de 721 i 
587). En una situació de domini 
estranger, més les dificultats de 
convivència en què es van trobar 
els retornat de Babilònia amb 
la gent que s’havia establert al 
país durant el temps que aquest 
havia estat deshabitat, la vida 
política, la religiosa i, sobretot, 
l’ideal humanista d’Israel van ser 
molt trastocats. Però, tot i així, 
mai no van faltar els testimonis 
que recordaven l’ideal i l’exigien.  
Vegem els textos.

Nehemies.   Segle V aC. Alt 
funcionari del rei persa, però 
israelita:

«Per què feu préstecs d’usurers 
als vostres propis germans? ...  
Però ara us demano que tots 
abandonem aquest sistema de 
préstecs d’usurer: retorneu, avui 
mateix, als vostres deutors els seus 
camps, les seves vinyes, els seus 
oliverars i les seves cases, i restituïu 
els interessos de tot el que els heu 
prestat: diners, gra, vi o oli.»  

Malaquies.   Segle V aC. Profeta 
considerat menor:

«Jo vindré enmig de vosaltres 
per jutjar-vos. Acusaré... els qui 
estafen el sou dels jornalers, els qui 
oprimeixen les viudes i els orfes, o 
maltracten els immigrants.»

(Vegem que es tracta d’una 
amenaça. És molt probable que 
l’autor tingui consciència que les 
obligacions no es compleixen, i 
aleshores passi a paraules majors. 
Tots dos textos del segle V 
demostren que la situació moral 
s’havia corromput.)

Zacaries. Segle IV aC.  Profeta 
considerat menor:

«Judiqueu amb justícia, tingueu 
els uns amb els altres un tracte 
lleial i compassiu. No oprimiu les 
viudes i els orfes, ni els immigrants 
ni els pobres.»

Siràcida. Segle III-II aC. De Jesús, 
fill de Sira, considerat «mestre de 
saviesa» de Jerusalem.

«No privis el pobre del que 
necessita per viure.»

«Allarga la mà al pobre, perquè 
Déu et beneeixi plenament.»

«Fes el bé al pobre.»
 «Els ases salvatges són la caça 

dels lleons... així els pobres són la 
caça dels rics.»

«Oferir un sacrifici amb béns 
robats als pobres és com sacrificar 
un fill en presència del seu pare.»

Tobit. Segle II aC. Narració 
didàctica.

«Ajudar els pobres allibera de la 
mort i neteja de tot pecat. Els qui 
ajuden els pobres s’asseguren una 
llarga vida.»



23Pensionistes 23Pensionistes

OPINIÓ

ELS TRES NOUS SECTORS ECONÒMICS 
Molt potents inversions estatals haurien de crear tres nous 
sectors productius, cridats a ser en un molt pròxim futur els 
tres sectors principals de l’economia espanyola, després de 
l’agricultura.

Encara que la seva missió més immediata ha de ser 
absorbir ràpidament una gran part de la mà d’obra que serà 
sobrant en els sectors del turisme, les grans superfícies i la 
indústria de l’automòbil.   

Aquests tres nous sectors serien:
1. La producció en gran escala de material per a les centrals 

i les instal·lacions d’energia elèctrica alternativa: plaques 
solars, molins de vent, bateries d’emmagatzematge 
d’energia, cables transmissors...

2. Producció en gran escala d’elements d’ús sanitari, per 
a ús immediat i per a reserva en casos de necessitat 
imprevistos.

3. Gran indústria de reciclatge de tot tipus de deixalles, però 
en sentit utilitari: producció sistemàtica de nous articles, o 
bé de nous materials per a un nou ús.

Les grans i immediates inversions estatals (o de CCAA) 
haurien de procedir d’un gran fons d’ajut europeu, si el 
podem aconseguir. I si no, d’un megaendeutament a llarg 
termini… (Però, en aquest cas, caldrà que ens plantegem 
de manera molt seriosa què hi fotem, dins la Unió Europea, i 
amb un referèndum a 3-5 mesos vista.)

De fet, el pagament de l’atur a totes les persones que 
estiguin, i mentre hi estiguin, sense feina, el reforçament dels 
serveis públics, i les grans inversions dels tres nous sectors 
de producció i nova ocupació, haurien de monopolitzar l’ús 
de nous recursos públics. I no pas ajudar els sectors que han 
sigut capdavanters en l’etapa passada. 

Ni un duro per als grans hotels, que s’han superfolrat i han 
tractat de manera cruel les nostres cambreres de pis. Alhora 
que han contribuït a pertorbar la vida de la gent de molts 
barris.

Ni un duro per a les grans superfícies, que han anat 
destruint el veritable comerç.

Ni un duro per a la indústria de l’automòbil, la qual, ella 
i els seus automòbil, formen part importantíssima del 
problema. I, a més, és una indústria dependent d’empreses 
estrangeres, que no podem pas controlar. Una meitat del 
seu volum actual podria ser suficient per a la reposició 
necessària.

Corol·lari imprescindible d’aquestes notes ha de ser 
l’exigència de la nacionalització de la indústria farmacèutica, 
pels seus enormes abusos i pel seu vergonyós enriquiment a 
costa dels malalts. 

Aquesta és la meva aportació personal al Pacte de 
Reconstrucció. 

Antoni Ferret

I saltem ja al text més eloqüent de 
tots els textos:

«Veniu, beneïts del meu Pare... 
Perquè tenia fam, i em donàreu 
menjar; tenia set, i em donàreu 
beure; era foraster, i em vau acollir; 
anava despullat, i em vau vestir; 
estava malalt, i em vau visitar; era 
a la presó, i vinguéreu a veure’m.»  
(Mateu 25: 34-36)

(En aquest text no hi falta 
cap detall. I podem dir que és 
la culminació de l’expressió del 
Missatge.) 

Els dos altres textos fonamentals 
dels evangelis són:

Els principis morals fonamentals 
del Sermó de la Muntanya (Mateu 5).

I, en el mateix passatge, les 
Benaurances: l’elogi de les persones 
menystingudes per la societat 
per qualsevol raó; perquè són 
perjudicats: els pobres, els qui ploren; 
perquè són «massa normals»: els 
humils, els compassius, els nets 
de cor; perquè són «massa bons» i 
«molesten»: els qui tenen fam i set de 
ser justos, els qui treballen per la pau, 
els perseguits pel fet de ser justos.

Tota una gran inversió dels valors 
de la societat, d’aquella i de totes.

Amb caràcter complementari, 
encara tenim els escrits de sant Pau, 
i d’alguns altres apòstols, però amb 
qualitat baixa.

Després... hi ha hagut de tot. Al 
llarg de 2.000 anys s’han d’esmentar 
amb elogi dos tipus de persona, 
els rectors de poble (de poble, no 
de ciutat) i les monges cuidadores, 
que han ajudat moltíssima gent. 
Així mateix els missioners/res. Com 
més amunt... cada vegada menys. 
I al capdamunt de tot... més aviat 
al revés. Hi ha hagut quasi sempre 
moviments que han «tornat» a lo bo, 
especialíssimament els franciscans 
(segle XIII). 

 
Antoni Ferret



24 Pensionistes

OPINIÓ

SANT JORDI 2020: JOCS 
FLORALS FAMILIARS
En el context d’aquest temps tan 
especial, s’esdevé la diada de Sant Jordi, 
quan ja portem sis setmanes confinats. 

Per celebrar aquesta jornada com 
cal, un dels nostres fills proposa 
organitzar una mena de Jocs 
Florals intrafamiliars, utilitzant la 
videoconferència per posar en comú 
les nostres aportacions.

El pregó-convocatòria a participar 
en els jocs, l’encomanem a la poetessa 
Maria Mercè Marçal (*), que ens 
correspon amb aquest regal:

“Venim, venim…
anem lluny sense recança
–i serem dues, serem tres–.
Veniu, veniu, a la nostra barca…
hi haurà rems per a tots els braços
–i serem quatre, serem cinc–.
I els nostres ulls, estels esparsos,
oblidaran tots els confins.”
Convocats i esperonats, doncs, per 

la poetessa, ens apressem a participar 
en aquests jocs tan especials, en un 
temps tan especial, en un context mai 
previst.

Us faig a mans la meva aportació, 
petita, als jocs:
Diuen
que el teatre consisteix a estimular la 
imaginació del públic,
convocat per la paraula del poeta…
Que viure ha de ser dins d’un estat 
d’esforç i d’obertura constants…
Que, amb tot, la perfecció no és res 
més que una temptativa improbable, 
segurament.
Paraules de poetessa convocants,
esforç i obertura constants,
temptativa continuada per assolir la 
perfecció, amarats del desig
d’ésser, ara que la vida ens sotmet a 
una prova dura, en poesia i en prosa. 
                                                                                                                   
Juli Rius

(*) Maria Mercè Marçal i Serra, d’Ivars d’Urgell 
(1952-1998). Poetessa, narradora, editora i 
traductora. Activista política, cultural i feminista. 
“A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzar 
de ser tres voltes rebel.”

LA COVID-19 I LES DONES 
Espanya ha estat un dels països del món més afectats per la pandèmia, i 
Catalunya també és una de les zones que registra major nombre de contagis 
i decessos. Les xifres indiquen que la letalitat s’ha produït fonamentalment en 
persones més grans de 65 anys, i fins als 90 i més. En total, més del 80 per cent 
dels morts, al nostre país, són persones més grans de 70 anys. 

I, un cop més, el coronavirus no és una excepció, perquè ha matat més els 
homes que les dones, tot i que elles han tingut igual de contagis, sempre 
proporcionalment a la població que representen. La mortalitat per la COVID-19 
en homes de més de 70 anys triplica la de les dones. No és cap sorpresa, perquè 
els homes tenen una mitjana de vida inferior a la de les dones. . 

Igual succeeix en les altres franges d’edat, tot i que han estat oficis i serveis 
fortament feminitzats els que han donat la cara durant la part més dura de la 
pandèmia. Infermeres, treballadores de la llar i de serveis essencials, i sobretot 
cuidadores en els geriàtrics i en domicilis de gent gran. En aquest cas, l’estil de 
vida més sa de la major part del grup femení ha ajudat a superar els contagis, 
l’hospitalització i el final, amb major índex d’èxit.      

Mª C. Romero
Secretaria de Dones i Cultura BLLAPAG 

ENS HEM QUEDAT A CASA, PERÒ SEGUIM 
FENT FEINA !
A l’inici de la declaració de l’Estat d’ Alarma i el confinament, es va generar una 
aturada pel que fa a les accions que estàvem desenvolupant en el conjunt de 
JJPP - BLLAPAG.

Aquesta aturada, fruit de la consternació que tots plegats teníem i sorpresos 
per una realitat que no entrava en el nostre imaginari col·lectiu, va durar poc.

De mica en mica ens hem anat reactivant, i més que mai estem convençuts 
que les línies de treball que anàvem desenvolupant són clau per a l’abordatge 
de la crisi social generada pel Covid-19.

En ple confinament, hem seguit mantenint contacte amb tots els ens, 
segueixen en funcionament els plenaris i les comissions de treball, s’ha generat 
opinió a l’entorn de la Covid-19, s’han generat  materials de difusió, manifestos...

És un fet l’increment de la nostra presència activa al territori en els diferents 
consells comarcals i locals. Estem mantenint contactes amb els ajuntaments que 
no tenen Consell Local, per tal que s’ho replantegin.  

El confinament ha estroncat el calendari inicial que teníem  per a la difusió 
de les ponències del 8è Congrés de la Gent Gran de Catalunya, i d’altra banda 
l’opinió general de la ciutadania, a partir de la visualització de les  dificultats del 
sistema sanitari i la crisi de les residències, està més sensibilitzada en relació als 
temes de gent gran, i per tant més receptiva.

Tot això ens ha de permetre reprendre, aquesta tardor, la difusió de les 
ponències del 8è Congrés de la G G de Catalunya amb una convicció clara: tenim 
un document que recull en gran part el nostre pensament, que fa una anàlisi de 
quina era la situació abans de la Covid-19, i on ja es plantejaven necessitats de 
millores que ara són òbvies.

Hem d’aconseguir que tots els municipis més grans de 20.000 habitants 
tinguin el seu Consell Local de Gent Gran!

 Al setembre reprendrem la nostra tasca de difusió àmplia del 8è Congrés de 
la GGC! 

A. Lecha
Secretaria Institucional BLLAPAG
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E
m demanen una col·laboració 
periòdica que tingui a veure 
amb la meva condició 

d’historiador. L’encàrrec no és 
fàcil quan hom comprova que en 
moments tan complicats com els 
que ens està tocant viure, el paper 
de l’historiador és bastant minso, 
sobretot comparat amb el de moltes 
persones,  les quals, de manera 
injusta tot cal dir-ho, ara hem 
descobert que fan treballs essencials 
per a l’existència de tots plegats.

Tot i amb això, m’atreveixo a 
reivindicar el treball del meu gremi. 
Sempre he pensat que la funció 
de l’historiador, a part d’acumular 
coneixement, no va més enllà de 
facilitar a la gent un instrumental 
mental que l’ajudi a entendre una 
mica millor la realitat. L’historiador ha 
d’explicar perquè la realitat és com és 
i no d’una altra manera. Dit amb altres 
paraules: com hem arribat fins aquí.

El gran historiador Pierre Vilar 
(1906-2003) deia que calia fer una 
«història total», és a dir, que ens 
havíem d’aproximar al passat amb 
la intenció d’entendre’l de manera 
integral. I Antonio Gramsci (1891-
1937), gran polític i filòsof italià, en 
una carta enviada al seu fill, ens 
explicà que la història és la disciplina 
«que es refereix als homes (ara hi 
afegim: i a les dones), a tants homes 
del món com sigui possible, a tots 
els homes del món en la mesura 
que s’uneixen entre sí en societat, i 
treballen, lluiten i es milloren a ells 
mateixos».      

Així, doncs, la quotidianitat de 
milers de milions de persones és el 
motor de la història, si se’m permet 
l’expressió. Però aquesta quotidianitat 
no es dona en el buit, no és aliena 
a la història acumulada. No vull ser 
redundant en les citacions, però em 
sembla obligat fer-ne una altra i no 
de dos personatges qualssevol. Karl 
Marx i Friedrich Engels van escriure 
el següent en El 18 Brumari de Lluís 

Bonaparte (1852): «Els homes fan la 
seva pròpia història, però no la fan 
arbitràriament, en les condicions 
triades per ells, sinó en unes 
condicions directament donades i 
heretades del passat. La tradició de 
totes les generacions mortes pesa 
amb un pes esclafador sobre el 
cervell dels vivents». 

Tot plegat ve a tomb de la situació 
actual. Tots som conscients que la 
sortida de la pandèmia i la represa 
de la «normalitat» serà molt dura 
en tots els sentits. Qui ho passarà 
més malament, com sempre, seran 
les persones amb menys recursos 
materials i culturals. Viurem, de fet 
ja l’estem vivint, una confrontació 
ideològica de gran calibre. Molt em 
temo que enlloc de veure reconvertir 
l’economia, la sanitat, l’ensenyament 
i la nostra relació amb la natura, 
per posar quatre aspectes, el que 
veurem és com es reconverteixen les 
afirmacions que moltes persones, i 
entre elles no pocs dirigents polítics, 
han fet durant els darrers mesos en 
plena pandèmia. Què en quedarà 
de la promesa de potenciar l’Estat 
del benestar i, en concret, els serveis 
socials (sanitat, ensenyament, cura 
de la gent gran,...)! Caldrà recordar, 
i demostrar, que els més tenim 
capacitat per canviar les coses. 
Aprofitant que s’ha imposat un 
llenguatge bastant militaritzat, cal dir 
que serà una gran batalla.

I, que ningú no s’enganyi, no és 
una batalla del 99% contra l’altre 
1%, com es va popularitzar no fa 
gaire. Les clivelles socials són més 
complexes que això. Posaré dos 
exemples que em venen el cap. 
Fa uns dies em va trucar un amic 
perquè votés una enquesta de 
La Vanguardia en la qual anaven 
perdent els partidaris de derogar 
la reforma laboral (certament, 
el percentatge és va invertir i 
finalment van ser majoritaris els 
partidaris de la seva derogació). 

A part de la confusió de darrera 
hora causada per la necessitat 
d’una majoria parlamentària, 
l’enquesta, amb la representativitat 
que pugui tenir, demostra que la 
proposta de derogar la reforma 
laboral no compta amb un suport 
inqüestionable. L’altre exemple és el 
de la Renda Bàsica. En una enquesta 
a nivell espanyol encarregada per la 
Red Renda Bàsica, feta entre el 12 i 
13 de maig, evidencia que només un 
56% hi està d’acord, i només un 31% 
considera que ha de ser permanent. 
Una altra batalla que encara no està 
guanyada.

En conclusió. Ens hem de cordar 
les sabates ben fort perquè venen 
temps complicats en els quals se’ns 
exigirà molt. Això sí, com ens indica 
la història, cal tenir present que el 
resultat de tot plegat dependrà del 
que fem. Per dir-ho amb paraules de 
Gramsci: del que treballem i lluitem. 

Jordi Casas
Historiador

LA HISTÒRIA I NOSALTRES
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FIRAGRAN 2020: REIVINDICATIVA 
I FESTIVA
La celebració de FiraGran 2020 es 
convertirà en una trobada festiva i a 
l’hora reivindicativa de les persones 
grans de Catalunya. Aquest virus 
que ha canviat la nostra forma 
de viure i relacionar-nos, està 
sent especialment “cruel” amb les 
persones grans, que majoritàriament 
estan  vivint aquesta realitat amb 
molta por i estrès. I no es pot 
celebrar FiraGran 2020 sense tenir-ho 
en molta consideració. 

XERRADES, DEBATS, 
CONFERÈNCIES I TAULES 
RODONES
FiraGran 2020, seran tres dies on 
organitzarem xerrades, debats, 
conferències i taules rodones per 
reflexionar sobre tot el que està 
passant, per valorar l’actiu social 
que representen les persones 
grans a la nostra societat, actes que 

s’organitzaran conjuntament amb 
les entitats vinculades a la gent gran 
que participaran a FiraGran 2020. 

També s’ofereixen conferències, 
tallers i diàlegs intergeneracionals 
sobre diversos temes que interessen 
i preocupen a les persones grans, o 
col·loquis realitzats amb les entitats 
de gent gran que participen en 
l’esdeveniment.

300 ACTIVITATS MOLT DIVERSES I 
GRATUÏTES 
Però també serà un 
esdeveniment, com sempre ho 
ha estat, per estimular portar 
una vida i participativa. On 
milers de persones grans ens 
mostraran el camí a seguir per 
fer-ho, realitzant tota mena 
d’activitats que qualsevol 
persona gran pot desenvolupar 
en el seu entorn: 

Els visitants podran participar de 
les més de 300 activitats gratuïtes 

FIRAGRAN 2020 ES CELEBRARÀ A LA 
TARDOR, DEL 7 AL 9 D’OCTUBRE DE 2020 
A LES DRASSANES DE BARCELONA

Per a més informació: 
www.firagran.com
Contacte: 
Claudia Simón
claudia@firagran.com
932 386 868 
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que s’ofereixen, entre les que 
destaquen una gran caminada, 
adreçada a majors de 60 anys, una 
trobada sardanista i un festival de 
corals, en el qual hi participaran 32 
formacions de tota Catalunya. 

En el saló també s’hi podran 
trobar espais per actuacions de 
gimnàstica, ioga, tai-txi, o country, 
en els quals hi participen persones 
grans, i també altres espais per  
recitals de poesia, obres de teatre i 
per fer treballs manuals.

UNA FIRA QUE ES PREOCUPA PEL 
BENESTAR DE LES PERSONES GRANS
Aquesta fira és també una 
oportunitat perquè les persones 
grans de Catalunya puguin 

conèixer els programes, 
serveis, iniciatives, solucions 
tecnològiques, activitats i 
productes que ofereixen un 
centenar d’empreses, entitats, 
organitzacions i institucions per 
millorar el seu benestar i la seva 
qualitat de vida.  

ACTIVITATS DESTACADES 
S’organitzen diverses activitats 
col·lectives com són:
 · Màster classe de música i 

moviment: dimecres 7 d’octubre 
a les 10h a la Plaça Blanquerna. Al 
so de la música, els participants 
aprendran a fer coreografies per 
enfortir la musculatura, estimular 
els sentits i la creativitat.

 · Lliurament dels Premis de 
la Fundació FiraGran 2020: 
dimecres 7 d’octubre a les 18.45h 
l’Auditori de FiraGran. 

 · Trobada sardanista: dijous 8 
d’octubre a les 16.30 h al Parc de 
les Tres Xemeneies.

 · Caminada i tai-txi:  divendres 9 
d’octubre a les 10h i el recorregut 
es farà pel Port Vell de Barcelona. 
A la meitat de la caminada es 
farà una classe de tai-txi. 

 · Festival de Corals de Gent Gran 
de Catalunya: els dies 8 i 9 
d’octubre es celebrarà a l’Auditori 
de FiraGran la tretzena edició, 
on participen més de quaranta 
corals de gent gran de tota 
Catalunya. 

FIRA GRAN 2020
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