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12è CONGRÉS

U
n cop finalitzat el procés congressual, desenvolupat amb èxit a tots els sindi-
cats intercomarcals, al mes de març, el Congrés de la Federació de Catalunya 
al mes d’abril, el Congrés de la CS de la CONC al maig i el de la Federació 

Estatal al mes de juny, donem per conclosa la nostra participació també als con-
gressos de les unions intercomarcals  a Catalunya.

En aquests congressos hem tingut una renovació de secretaris generals a  
Girona, amb Xavier García, i a Tarragona, amb Teresa Fortuny, així com un nou 
coordinador al Barcelonès, Jaume Huguet i a Lleida Pere Vidal, repetint a BLLAPAG 
Joana Solsona, a VORMAROS Xavier Hernández, i a VOCC-CC Joan Lopez Pi.

A la Federació de Catalunya hem reformat la CE i segueix el nostre secretari 
general, Miquel Lluch, com ha passat a la CS de la CONC, amb Javier Pacheco. A 
la Federació Estatal, en el seu 13 Congreso Estatal, s’ha reformat la CE, i tenim un 
nou secretari general, en Vicente Llamazares.

Hem de felicitar-nos per haver assolit la fita de poder realitzar tot el procés con-
gressual, amb una bona participació en tots els congressos on hem participat, 
tenint en compte que ens trobàvem en una situació de pandèmia.

Els plans de treball i els informes-balanç presentats han estat aprovats majori-
tàriament, i podem extreure una bona valoració dels treballs realitzats i les fites 
assolides.

Ja només resta el Congreso Confederal Estatal, previst per al mes d’octubre, on, 
si no hi ha cap sorpresa, es renovarà el mandat de l’actual secretari general confe-
deral, Unai Sordo.

Dins els processos congressuals els plans d’acció van tenir un element central 
i primordial, el sistema públic de pensions. La millor garantia per a la suficièn-
cia i la sostenibilitat de les pensions és un sistema just que redistribueixi els 
recursos de manera coherent i solidària i que es fonamenti en la solidaritat i 
l’ocupació de qualitat. La solidaritat que és la clau de volta per a la suficiència 
i la sostenibilitat del sistema de pensions es construeix des de la negociació i 
l’acord. Aquest s’articula des del consens democràtic mitjançant la Comissió 
Parlamentària del Pacte de Toledo i des de la Mesa del Diàleg Social. Es tracta 
de garantir un model públic de pensions amb els paràmetres d’adequació, sufi-
ciència i sostenibilitat que li són consubstancials, i d’adaptar-lo als reptes que 
afrontem en el mitjà i llarg termini. El sistema de pensions és perfectament via-
ble si s’aposta per la millora d’ingressos, si es redistribueixen millor les càrregues 
i si es garanteix una gestió més justa i eficient. Les pensions són sostenibles si hi 
ha més equitat i menys discriminació per raó de gènere. Superar la desigualtat 
i equiparar els salaris no tan sols és just, sinó que dona robustesa al sistema i 
beneficia homes i dones! 

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

HEM DE FELICITAR-
NOS PER HAVER 
ASSOLIT LA 
FITA DE PODER 
REALITZAR TOT 
EL PROCÉS 
CONGRESSUAL, 
AMB UNA BONA 
PARTICIPACIÓ 
EN TOTS ELS 
CONGRESSOS ON 
HEM PARTICIPAT, 
TENINT EN 
COMPTE QUE ENS 
TROBÀVEM EN 
UNA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA.
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A
quest és un acord històric 
que genera cer- teses sobre 
la suficiència, la sostenibilitat 

i el reforçament de les pensions 
públiques al nostre país per a les 
properes dècades.

L’acord recull la derogació de la 
reforma de pensions del PP de l’any 
2013 i aniquila el factor de sosteni-
bilitat, que significava una

 Així mateix, s’amplien els drets 
de jubilació de diverses modalitats 
i s’iguala el servei social femení al servei militar. Moltes 
novetats que canvien la dinàmica negativa de les pen-
sions viscuda en els darrers anys al nostre país.

ES DEROGA LA REFORMA UNILATERAL DEL PP DEL 
2013: PENSIONS SUFICIENTS I DIGNES PER AVUI I 
DEMÀ
REVALORACIÓ DE LES PENSIONS AMB IPC per asse-
gurar el poder de compra. A més, no baixaran les pen-
sions si la inflació és
negativa.
DEROGACIÓ DEL FACTOR DE SOSTENIBILITAT, garan-
tint pensions suficients i justes també per a les perso-
nes que accediran al sistema en vint i trenta anys.
MILLORES EN CAS DE JUBILACIÓ ANTICIPADA, 
FORÇOSA I DEMORADA
No es canvia l’edat legal de jubilació. L’acostament de 
l’edat real a l’edat legal de jubilació es promou amb 

incentius i desincentius.
NOUS DRETS PER A DETERMINATS COL·LECTIUS:
 · Persones becàries.
 · Viduïtat de parelles de fet.
 · Jubilació anticipada per penositat en el treball.
 · Convenis especials cuidadors i cuidadores familiars 

de persones dependents.
 · Caràcter normatiu de la clàusula de salvaguarda.

APORTACIÓ DEL 2% DEL PIB des dels pressupostos 
generals a la despesa en pensions complint el criteri 
de separació de fonts de finançament

UNA LÍNIA HISTÒRICA DE DIÀLEG SOCIAL
La negociació d’aquest acord en matèria de pensions 
segueix la línia que es va iniciar enel marc del Pacte de 
Toledo i es va concretar
en els acords del 1996, el 2001, el 2006 i el 2011. El PP 

SE SIGNA L’ACORD QUE ASSEGURA EL FUTUR 
DEL NOSTRE SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS 
PER A LES PROPERES DÈCADES
El Palau de la Moncloa ha acollit aquest dijous 1 de juliol la signatura de l’acord per 
assegurar el futur del sistema públic de pensions, una signatura que ha pre- sidit el 
President del Govern, Pedro Sán- chez i que han protagonitzat CCOO amb el secretari 
general, Unai Sordo, i UGT i les patronals CEOE i CEPYME.

Juli Rius
Assessor
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va trencar unilateralment la línia de negociació i acord 
l’any 2013 amb una llei que representava un horitzó 
de devaluació de les pensions actuals i de debilitat del 
sistema públic.
En el marc del Pacte de Toledo, els sindicats més repre-
sentatius participem en la definició del sistema de pen-
sions perquè correspon a la nostra funció, ja que les 
pensions constitueixen una forma de salari diferit i soli-
dari, que s’obté amb un sistema de repartiment de les 
cotitzacions del món del treball. El sistema es basa, així, 
en el fet que les persones treballadores paguen amb 
les seves cotitzacions les pensions dels qui s’han jubi-
lat. CCOO participa en el sistema des de la legitimitat 
que ens dona la representativitat d’aquests treballadors 
i treballadores per garantir un sistema just, suficient i 
sostenible de pensions públiques.

DEROGACIÓ DE LA REFORMA DEL PP DEL 2013
La reforma de les pensions del 2013 que va fer el 
PP tenia dues mesures terriblement empobridores. 
D’una banda, congelava les pensions actuals, de 
manera que perdien poder de compra contínuament 
davantl’increment dels preus. De l’altra, articulava una 
rebaixa sistemàtica del càlcul de les pensions en funció 
de l’any de naixement de les persones. Com més jove, 
menys pensió. A aquesta injustícia li van dir factor de 
sostenibilitat, quan era una retallada que posava en 
qüestió la justícia i l’equilibri del sistema públic de pen-
sions per garantir vides dignes.

Totes dues coses queden sense efecte amb aquest 
acord. Les pensions s’actualitzaran amb l’IPC mitjà de 
cada any vençut, amb una sola actualització anual. I el 
tristament famós factor de sostenibilitat queda derogat.

CCOO ha defensat sempre que quan fan falta més 
pensions cal augmentar els ingressos del sistema i no 
retallar el que cobren les persones pensionistes. Sabem 
que aquesta negociació s’haurà de tornar a fer més 
vegades, perquè les dades econòmiques, demogràfi-
ques i laborals van canviant amb el temps. En cada 
moment haurem de fer prevaldre els interessos de la 
classe treballadora.

GRÀCIES A TOTES LES MOBILITZACIONS
La mobilització social ha estat clau per tombar la 
reforma unilateral del PP. Amb tota seguretat, haurem 
d’acompanyar també la negociació d’una segona part 
de les reformes necessàries amb accions de pressió al 
carrer. Aquest acord introdueix moltes millores, però 
encara en falten.

La llei del PP representava un horitzó de devaluació de les pensions i 
de debilitat del sistema públic

Pots veure en aquest 
quadre la disminució de 
les pensions que suposava 
el factor de sostenibilitat 
del PP

ASSESSORAMENT INFORMA...
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EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS 
AUTÒNOMS (RETA) ES COTITZARÀ PELS INGRES-
SOS REALS I S’EQUIPARARAN LES PRESTACIONS 
SOCIALS
L’acord estableix el principi que les persones que tre-
ballen per compte propi cotitzaran pels ingressos reals 
que perceben i milloraran, així, ingressos i prestacions. 
El nou model s’implantarà progressivament a partir del 
2023 i fins al 2031.

El règim de cotització de les persones que treballen 
per compte propi s’ha diferenciat històricament de la 
cotització de les persones assalariades en el fet que 
s’establia la lliure elecció de les bases de cotització, 
desvinculant-les dels ingressos reals. Més del 80% 
d’aquestes persones autònomes opten per cotitzar per 
la base mínima, de manera que això afecta negativa-
ment les prestacions que poden rebre i també afecta 
els ingressos del conjunt del sistema.

La base mínima de cotització del RETA és, a més, 
inferior a la del règim general des del 2019. L’acord 
estableix l’equiparació progressiva de la base mínima 
amb el règim general,i que, en el termini de dotze 
mesos, es tractaran les deferències de protecció social 
entre els dos règims, de manera que tinguin una pro-
tecció social equiparable.

L’acord preveu que durant el 2021 s’acabin els 
treballs ja iniciats entre la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i l’Agència Tributària per crear les eines 
que permetin determinar els ingressos reals de les 
treballadores i treballadors autònoms. Durant el 2022 
començarà l’obligació de comunicar els ingressos reals, 
encara que sense efectes econòmics.

Si una persona té ingressos reals per sota de la base 
mínima de cotització, tindrà una quota minorada. La 
Comissió de seguiment de l’acord vetllarà perquè no 
es deteriori la protecció social de les persones que es 
troben en aquesta situació.

PROGRÉS EN LA SEPARACIÓ DE FONTS DE 
FINANÇAMENT DEL SISTEMA. L’ESTAT APORTARÀ UN 
2% DEL PIB AL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
L’acord preveu un compliment més estricte de les lleis 
i del Pacte de Toledo, activant el paper de l’Estat com a 
últim garant del sistema de pensions. 
• Les prestacions assistencials no contributives s’han de 
finançar exclusivament amb els impostos generals, de 
la mateixa manera que l’Estat ha anat assumint des del 
1995 l’assistència sanitària universal i els serveis socials 
o, més recentment, l’ingrés mínim vital, per exemple.

• El principi de separació de fonts també preveu que les 
prestacions contributives s’han de finançar bàsicament 
amb cotitzacions socials, i que quan no siguin suficients, 
l’Estat ha d’actuar com a garant públic de l’equilibri del 
sistema mitjançant les transferències necessàries.

En el seu moment, es va crear el Fons de Reserva per 
ajudar a gestionar els moments de més pressió demo-
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gràfica en les despeses de pensions. La Llei reguladora 
dels Fons de Reserva de la Seguretat Social establia 
limitacions per al seu ús per part

de l’Estat, però durant la crisi del 2008 es va usar bàsi-
cament per ajudar les empreses enla crisi econòmica, 
de manera que avui no estan disponibles per facilitar les 
pensions a la generació del baby-boom. Eren gairebé 
70.000M€ que es van fer servir entre el 2012 i el 2019. 
Ara que arriba la pressió demogràfica, ja estan gastats.

L’acord concreta el compromís de l’Estat per a les 
pròximes lleis generals de pressupostos, com es pot 
veure en el quadre de la `àgina anterior.

El conjunt d’aquestes transferències suposa aproxima-
dament un 2% del PIB, que és una mica més de la mei-
tat del que es necessitarà per garantir l’equilibri financer 
fins a l’any 2050. La garantia de l’Estat s’haurà de susten-
tar, com ha compromès el Govern amb la Unió Europea, 
en una reforma fiscal justa, progressiva i suficient que 
equipari la recaptació a la mitjana europea. La diferència 
entre Espanya i la mitjana de l’eurozona és de més de 6 
punts del PIB , més del doble del que necessita  el siste-
ma de pensions per ser viable fins  al 2050.

ES NECESSITEN BONS SALARIS PER TENIR BONES 
PENSIONS. CAL DEROGAR LA REFORMA LABORAL I 
APUJAR EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL
Les inversions acordades donen un temps important de 
pervivència    al sistema públic de pensions, però CCOO 
reclama al Govern que compleixi les seves promeses 
electorals i que tanqui també la derogació de la reforma 
laboral del PP i doni llum verda a l’increment del salari 
mínim interprofessional (SMI). L’acord avança en la supe-
ració de la bretxa salarial entre homes i dones que fa que 
la meitat de la població cobri i cotitzi de mitjana un 22% 
menys. Cal aprofitar també els fons per a la recuperació 
de la Unió Europea per canviar el model laboral des de la 
precarietat i la temporalitat a l’ocupació de qualitat, així 
com per impulsar polítiques econòmiques amb futur. 
Són diversos elements que han de funcionar de manera 
complementària per aconseguir el benestar de totes les 
persones que conformem la societat. El diàleg social ha 
de seguir donant fruits en aquesta direcció.

ATENCIÓ A LA COTITZACIÓ DE LES PERSONES QUE 
REALITZEN PRÀCTIQUES FORMATIVES
En el termini de tres mesos es desenvoluparà el regla-
ment per garantir la cotització efectiva al sistema de 
la Seguretat Social de les persones que realitzen una 
pràctica formativa (beca), encara que no tingui caràcter 
remunerat, de qualssevol de les modalitats següents.
 · Totes les pràctiques formatives a empreses, institu-

cions o entitats incloses en programes de formació.
 · Pràctiques no laborals a empreses.
 · Pràctiques acadèmiques externes.

LES PENSIONS DE LES PERSONES JOVES. QUÈ PAS-
SARÀ AMB LES PENSIONS DEL FUTUR?
La llei del PP va crear un horitzó on les persones més 
joves estaven condemnades a pensions molt baixes. 
Aquest acord trenca aquesta expectativa, però sabem 
que la lluita no s’acaba amb aquest acord. El sistema 
públic de pensions és un sistema de repartiment solidari. 
El món del treball en actiu sosté les pensions del món del 
treball jubilat. El món del treball en actiu crea les condi-
cions per al món del treball de la següent generació.

Per això, hem de lluitar per millorar el treball i els sala-
ris de les persones  joves. Cal aconseguir mesures  que  
permetin una  incorporació  al  treball  més  ràpida    i 
més consistent. Cal  assegurar  carreres  de cotització 
que corresponen a llocs de treball ben pagats, amb 
contractes fixos i amb promoció professional.

El manteniment del nostre actual model de jubila-
ció ens fa preveure un creixement de la despesa fins 
arribar a  l’any  2050,  que representaria el seu punt de 
màxima exigència, entorn d’un 14-15% del PIB. Després 
s’estabilitzaria i decreixeria poc a poc. En l’actualitat, la 
despesa en pensions està entre un 10 i un 11% del PIB. 
Els països europeus  del  nostre  entorn  es  troben en 
una situació similar. Les economies europees poden 
assumir aquest repte millorant els ingressos al sistema. 
Per això és imprescindible actuar sobre:
 · Una taxa d’atur (38,1%) que triplica la general en el 

cas dels joves de 16 a 24 anys, i la dobla àmpliament 
en el cas els joves de 16 a 29 anys (26,7%)

 · Una taxa de temporalitat del 46% en el cas dels 
joves de 16 a 29 anys, per una del 19,8% en el grup 
de 16 i més anys.

 · Una taxa de parcialitat (27,2%) que gairebé doblava 
la dels 16 i més anys (14,2%).

PERSPECTIVES PER A UNA SEGONA FASE DE LA 
NEGOCIACIÓ
Està prevista una segona fase de negociació que ha  de  
començar  immediatament.  En aquesta negociació ja 
estan previstos alguns temes:
 · Es deroga explícitament el Factor de Sostenibilitat 
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però es planteja la seva substitució per un Mecanisme 
d’Equitat Intergeneracional. A l’acord el govern es 
reserva però el dret a definir aquest de manera unilate-
ral si no hi ha consens al diàleg social abans del 15 de 
novembre. En aquest sentit continuarem pressionant 
per arribar a un acord just.

 · En els textos enviats a Europa hi ha el compromís 
d’obrir en el marc d’una segona fase de negociació 
(primer semestre 2020) l’increment de les bases 
màximes de cotització per garantir que contribueixi 
més qui més guanya. Això comporta també nego-
ciar l’increment de les pensions màximes.

 · En aquesta segona fase hem d’incloure una nego-
ciació sobre les pensions mínimes i no contributives 
que condemnen avui a moltes persones a viure per 
sota del llindar de la pobresa.

 · Les fórmules de solidaritat entre generacions hau-
rien de definir-se en  el marc d’una nova jubilació 
parcial que facilités el relleu generacional al teixit 
productiu. Haurem d’insistir en aquesta qüestió 
donat que el Govern no ho ha volgut entomar en 
aquesta primera negociació.

EDAT EFECTIVA I EDAT LEGAL DE JUBILACIÓ
El govern vol continuar acostant l’edat efectiva de jubi-
lació a l’edat legal de jubilació. Com passava fins ara 
(en 15 anys l’edat efectiva ha passat dels 63,47 als 64,7 
anys) aquesta aproximació s’aconsegueix mitjançant 
incentius per prolongar la vida activa i desincentius 
per  anticipar  l’edat  de jubilació mitjançant uns coefi-
cients reductors tant per a les persones que ho fan de 

manera voluntària (ocupats/des) com els que ho fan 
de manera involuntària.

En el cas de l’anticipació involuntària es milloren tots  
els  coeficients  reductors  que ara s’aplicaran per mesos, 
però a més s’amplien les causes d’acomiadament per 
accedir a  aquesta  modalitat  incloent-hi els trasllats 
forçosos, el impagament, la modificació substancial 
de condicions de treball. Una altra millora és l’accés 
a aquesta modalitat dels ‘falsos voluntaris’ que portin 
cobrant 3 mesos el subsidi de desocupació.

En el cas de l’anticipació voluntària la situació millora 
per a les carreres de cotització més llargues (més de 
44,5 anys) i en el cas de les que tenen carreres més 
curtes augmenta  el coeficient en els  dos  primers  
mesos  (24 i 23). Si aquestes persones opten per anti-
cipar la seva jubilació 22 mesos en compte de 24, es 
jubilaran amb una pensió més alta que la que hagues-
sin tingut amb les regles anteriors.

Les persones amb una base reguladora superior a 
la pensió màxima (2.704€/mes) tindran ara uns nous 
límits màxims lligats a l’augment de la base i de la pen-
sió màxima, el que els permetrà cotitzar més en funció 
dels seus salaris reals i poder optar  per  una pensió 
més alta si es  jubilen  amb  edat ordinària o la mateixa 
que  tindrien ara si optessin per jubilar-se de manera 
anticipada. Una clàusula  de  salvaguarda,  el període 
transitori establert i una fórmula de doble càlcul com-
pleten el marc de garanties.

Els drets reconeguts per prestació del servei social 
femení obligatori s’equiparen als que ja té el servei 
militar per acreditar el període de carència. 

MANTINGUEM EL CONTACTE 
www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves activitats i 
envia informació d’utilitat al conjunt de la seva afiliació, 
mitjançant correu electrònic (e-mail). 

Per mantenir aquest vincle necessitem disposar del teu 
e-mail actualitzat i el número del teu mòbil (si en tens).

Podeu fer-nos arribar les vostres dades a l’adreça:
fjubil1@ccoo.cat

També trucant per telèfon al: 
934 812 769

 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, per facilitar les 
vostres dades de contacte.

MANTENGAMOS EL CONTACTO 
www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión de sus activi-
dades y envia información de interés, al conjunto de su 
afiliación, por medio del correo electrónico (e-mail).

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

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

También podéis llamar por teléfono al:
934 812 769

De lunes a viernes de 10 a 14h, para facilitar vuestros 
datos de contacto.
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MANIFEST UNITARI DEL PRIMER DE MAIG

E
l Primer de Maig del 2020 
es va produir en ple confi-
nament. CCOO i UGT vam 

reclamar la necessitat de protegir 
les persones i de reforçar els serveis 
públics. Vam reivindicar el valor 
insubstituïble del treball, de les 
treballadores i treballadors, per pre-
servar la vida.

Ha transcorregut un any molt 
dur, i els serveis públics i els essen-
cials encara mostren que són 
imprescindibles. Per això, des dels 
sindicats de classe fem un reconei-
xement explícit a totes les persones 
treballadores que han format part 
d’aquests serveis essencials, que 
han estat salvant vides, tenint cura 
de la nostra gent gran a les resi-
dències, garantint la producció i el 
subministrament d’aliments i altres 
productes necessaris, efectuant 
serveis de neteja i manteniment, 
contribuint a la seguretat de les 
persones, portant a casa el que 
necessitàvem i garantint la mobili-
tat i la informació, entre d’altres.

Després de més d’un any de crisi 
sanitària i econòmica, moltes per-
sones es troben avui en situació 
de necessitat. El reconeixement als 
treballadors i treballadores s’ha de 
concretar en la millora de les seves 
condicions de treball. El país té un 
deute amb la seva gent treballadora.

El país també té un deute amb 
les persones immigrades que han 
treballat sense papers durant la 
pandèmia o que han perdut la 
seva feina i han quedat fora de 
qualsevol compensació o protec-
ció. CCOO i UGT reclamem la seva 
regularització immediata.

Una vegada iniciada la vacunació, 
és urgent posar en marxa l’agenda 
social pendent i compromesa amb 

els agents socials i amb la ciuta-
dania. És el que toca i és el que 
exigim.

Ara toca pressionar en els dife-
rents àmbits de negociació per fer 
valer el món del treball i les activi-
tats essencials.

Ara toca posar en primer lloc 
les persones en les polítiques de 
reconstrucció d’aquest país. Hem 
d’aconseguir que els governs i les 
patronals atenguin el patiment i les 
necessitats de la gent treballadora, 
i, també, de les persones joves, que 
han estat un dels col·lectius més 
penalitzats, amb una taxa d’atur 
que, en el cas dels menors de tren-
ta anys, ha augmentat en un 42,9 
%, i de les persones immigrants i 
les dones, així com de les treballa-
dores i treballadors autònoms.

Cal posar fi a la descoordinació 
interadministrativa entre la renda 
garantida de ciutadania (RGC) i 
l’ingrés mínim vital (IMV), i agi-
litzar els tràmits perquè aquests 
ajuts arribin a les persones que els 
necessiten, sense que això generi 
denegacions injustes i reclama-
cions innecessàries que allarguin 
més l’espera d’aquestes famílies per 
disposar d’ingressos econòmics.

Ara toca disputar els fons de 
reconstrucció, transformació i 
resiliència europeus. Les organitza-
cions sindicals europees van tenir 
un paper fonamental en la seva 
definició i els sindicats de classe 
volem participar en el disseny, 
l’execució i l’avaluació dels projec-
tes. Aquests diners no es poden 
dedicar a tapar forats, sinó que han 
de suposar un estímul important 
i necessari per impulsar un canvi 
de model productiu i social que 
promogui la qualitat de l’ocupació 

i permeti superar la incertesa i la 
precarietat. Aquests fons europeus 
no poden comportar retallades 
de drets socials, ni laborals ni de 
les pensions, i el canvi de model 
econòmic ha de ser també un 
canvi cap a un model de major 
protecció a les persones i més 
social.

No volem el model de preca-
rietat que ha comportat que més 
de 400.000 persones que tenen 
un lloc de treball siguin pobres a 
Catalunya i que més de mig milió 
estiguin en situació de desocupa-
ció. No volem un model de societat 
que manté un de cada quatre cata-
lans i catalanes en risc de pobresa 
o exclusió social (prop d’1,8 milions 
de persones).

No volem una economia que 
malmeti el planeta. Necessitem 
impulsar transicions justes i soste-
nibles que tinguin com a objectiu 
el bé comú i que detinguin el canvi 
climàtic i la contaminació del medi 
ambient.

Ara toca tallar la dualitat del mer-
cat de treball, l’excés de contracta-
ció temporal i l’atur juvenil.

Ara toca, en el marc dels conve-
nis col·lectius, incidir especialment 
en els plans d’igualtat i avançar 
cap a la transparència salarial entre 
dones i homes, i, en l’àmbit de les 
empreses, posar fi a l’assetjament 
sexual i per raó de sexe.

Ara toca impregnar de polítiques 
feministes les relacions laborals: el 
principi d’igualtat i no discriminació 
ha de ser una realitat efectiva ja!

Ara toca protegir la salut i, per 
això, cal canviar el model de salut 
laboral basat en les mútues per 
fonamentar-lo en un model inte-
grat en la salut pública. És clar que 

EL PAÍS ESTÀ EN DEUTE AMB LA GENT
TREBALLADORA
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aquest model és ineficaç quan, en 
un any, hi ha hagut cent persones 
mortes en accidents laborals a 
Catalunya. Volem promoure un pla 
de xoc contra la sinistralitat que 
freni aquestes xifres inacceptables 
i l’oblit sistemàtic de les malalties 
professionals.

Per això, és urgent acabar de 
derogar la reforma laboral del 
2012: que es posi fi a la dualitat 
del mercat de treball, que es recu-
peri la ultraactivitat dels convenis 
col·lectius, que els convenis secto-
rials recuperin la seva referència de 
mínims i no puguin ser modificats 
a la baixa en l’àmbit de les empre-
ses, i que es regulin les contractes 
i subcontractes perquè les per-
sones que treballen en activitats 
externalitzades tinguin garantits 
els seus drets a través d’un conveni 
col·lectiu i una legislació amb més 
garanties i control de les inaplica-
cions dels convenis col·lectius.
 · Una agenda social que requereix 

també mesures tan necessàries 
com les següents:

 · Endegar una reforma ambiciosa 
en matèria de contractació labo-
ral que posi fi a la temporalitat 
endèmica, que afecta d’una 
manera especial les dones i les 
persones joves.

 · Impulsar mesures de flexibilitat 
interna negociades amb la repre-
sentació legal de les persones tre-
balladores per evitar que, davant 
problemes conjunturals, les 
empreses utilitzin l’acomiadament 
com a únic recurs.

 · Apostar pel sistema públic de 
pensions i derogar la reforma 
unilateral que el Govern del PP va 
implantar el 2013 amb l’objectiu 
d’afeblir el sistema públic de pen-
sions i de reduir les prestacions 
actuals i futures.

 · Cal actuar sobre els ingressos del 
sistema en línia amb les propos-
tes del Pacte de Toledo.

 · Millorar les prestacions per 

desocupació tant en l’àmbit 
contributiu com en l’assistencial 
i invertir en els serveis públics 
d’ocupació per millorar la trami-
tació de les prestacions.

 · Renovar les polítiques actives 
d’ocupació perquè tinguin més 
i millor impacte en la creació 
d’ocupació, amb acords en 
matèria de polítiques de garan-
tia d’ocupació juvenil de qualitat.

 · Posar fi a la riderització que afecta 
molts col·lectius i sectors vulne-
rables, amb una irrupció impor-
tantíssima que vulnera els drets 
laborals dels falsos autònoms.

 · Aprovar una llei de transparència 
salarial de caràcter obligatori i 
dissuasiu.

 · Apujar el salari mínim interpro-
fessional aquest mateix 2021 és 
una necessitat immediata, per 
a moltes persones treballadores 
de sectors essencials.

 · Promoure un pla de xoc contra la 
sinistralitat que freni les inaccep-
tables xifres d’accidents laborals.

 · Adaptar els ERTO, que han acom-
panyat aquesta crisi, a les situa-
cions que es vagin produint fins 
que es reactivi totalment l’activitat 
econòmica a tots els sectors.

Per aconseguir aquests objectius 
mantindrem les mobilitzacions i 
vagues necessàries per defensar els 
drets laborals i els llocs de treball.

CCOO i UGT fem una crida a 
negociar un nou acord per a 
l’ocupació i la negociació col·lectiva 
(AENC) i un nou acord interpro-
fessional de Catalunya (AIC) per 
facilitar i desenvolupar els convenis 
col·lectius, i per promoure una sor-
tida justa i equitativa d’aquesta crisi, 
a fi que no suposi una devaluació 
dels salaris i a fi que s’avanci en els 
processos de modernització i adap-
tació a les noves realitats que s’estan 
produint en el món del treball.

En aquest moment, més que mai, 
cal impulsar la cultura, la creació 
artística, la investigació científica i 

l’educació al llarg de la vida, i pro-
tegir la gent que s’hi dedica. Són 
la clau de volta del canvi social i 
econòmic que necessitem.

En el Primer de Maig també 
expressem la solidaritat amb totes 
les persones que han d’abandonar 
casa seva per emigrar a un altre país 
buscant feina i futur. Són les dinàmi-
ques del capitalisme global les que 
forcen la pobresa de territoris sen-
cers. L’explotació en qualsevol lloc del 
món afecta les condicions de treball 
de tota la resta. Per això, CCOO i UGT 
som organitzacions internacionalistes 
i solidàries. La llibertat sindical i la jus-
tícia social segueixen en el punt de 
mira dels que continuen negant-se a 
repartir la riquesa.

Així mateix, volem aprofitar aques-
ta data per recordar les milers de 
persones que segueixen sent coac-
cionades, castigades, reprimides i, 
fins i tot, assassinades per reclamar 
millors condicions de vida per als 
treballadors i treballadores. El nos-
tre homenatge a totes les dones 
i homes que, cada dia, al món, 
s’enfronten als poderosos sense cap 
altra finalitat que el bé comú.

Aquest Primer de Maig del 2021 
tenim una victòria per celebrar: 
la derogació de l’article 315.3 del 
Codi penal, que va causar la impu-
tació de més de tres-cents sindi-
calistes per participar en piquets 
durant una vaga general. La cam-
panya “Vaga no és delicte”, amb la 
solidaritat sindical internacional, ha 
donat fruit.

CCOO i UGT volem recordar que 
la sortida a la crisi de la COVID-19 
només serà efectiva si en surt el 
món sencer. La sanitat i les cures 
són drets universals i, per això, exi-
gim a tots els governs que garan-
teixin que les vacunes i els medica-
ments arribin a tot el planeta.

El país té un deute amb la gent 
treballadora. Ara toca millorar els 
nostres drets laborals i les nostres 
condicions de vida. 
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ACTIVITATS SINDICALS

V
olem aportar algunes 
reflexions i experiències 
que valorem positives, per 

si són d’utilitat per altres territoris. 
L’any 2017 des del nostre Sindicat 
constatàvem que a Manresa exis-
tien importants dèficits de serveis 
assistencials per a la gent gran, 
necessaris per a garantir una bona 
qualitat de vida al seu domicili el 
màxim de temps possible i que 
també existia un gran dèficit de 
places residencials pel moment en 
que no sigui possible continuar al 
domicili. Això ens va portar a pro-
posar una moció per ser tractada al 
Ple Municipal exigint una diagnosi 
i  l´elaboració d’un pla estratègic 
per atendre les necessitats de 
l’envelliment i la dependència pels 
propers anys. La moció, que fou 
defensada per CCOO utilitzant el 
reglament de participació en el 
marc del ple municipal, fou aprova-
da per unanimitat.

La diagnosi que no es va fer fins 
el 2019 ens donava la raó. Calia 
reforçar molt l’atenció domiciliària, 
estudiar la creació d’habitatges 
amb serveis a preus de lloguer 
assequibles per a determinats 
col·lectius de persones grans i arri-
bava a la conclusió que mancaven 
un nombre important de places 
públiques de residència doncs hi 
havia llistes d’espera de mes de 
dos anys i les places privades per 
la majoria de famílies eren i són 
econòmicament inaccessibles. 

Des del nostre Sindicat vam 
decidir compartir i afrontar uni-
tàriament, amb altres associacions 
i entitats que formen part de la 
Plataforma en Defensa de les 
Pensions i els Drets de la Gent 
Gran, les nostres reivindicacions 

sobre l’atenció a l’envelliment i la 
dependència davant l’Ajuntament 
de Manresa. En conseqüència, a  
principis del 2020 signàvem un 
acord amb l’Ajuntament que com-
portava increments significatius 
de recursos econòmics pel servei 
d’atenció domiciliària pels propers 
anys, acordava un estudi per impul-
sar nous habitatges amb serveis 
per a les persones grans i es com-
prometia a la construcció d’una 
nova residència amb un nombre 
important de places públiques o 
concertades, entre altres qüestions. 
Aquest acord no era casual, era 
fruit de les propostes encertades i 
necessàries que fèiem i de les con-
centracions setmanals i diverses 
manifestacions que vam realitzar i 
que junt a la reivindicació d’unes 
pensions dignes també incor-
poràvem l’atenció a les persones 
grans.

Ara i encara en temps de Covid 
19, estem fent el seguiment dels 
acords i  lluitant per fer-los rea-
litat. Paral·lelament el Sindicat 
Intercomarcal de Pensionistes 
i Jubilats de CCOO, el nucli del 
Bages, estem participant i nego-
ciant  l’elaboració definitiva del 
Pla Estratègic per l’Envelliment i la 
Dependència de Manresa pels pro-
pers anys.

En aquesta direcció pensem que 
és necessari a totes les comar-
ques i localitats amb un cert 
nombre d’habitants i on tinguem 
capacitat d’incidir, reivindicar als 
Consells Comarcals i Ajuntaments 
l’elaboració de diagnòstics que 
quantifiquin els dèficits en serveis 
i equipaments per a les persones 
grans, de manera que, a partir 
d’aquestes diagnosis es puguin ela-

borar plans d’actuació a quatre o 
cinc anys vista que permetin eixu-
gar els dèficits constatats.

Pel sindicalisme de CCOO la 
negociació col·lectiva és una peça 
fonamental de l’acció sindical. Les 
persones jubilades i pensionistes 
també hem de desenvolupar la 
nostra negociació col·lectiva, els 
nostres convenis. La negocia-
ció de les pensions i la Llei de la 
Dependència son competències 
estatals.  Però en àmbits més pro-
pers -Catalunya i les seves comar-
ques i localitats- la Federació i els 
Sindicats Intercomarcals, conjun-
tament o coordinadament amb la 
CONC i  les Unions, hem de nego-
ciar amb les nostres contraparts: 
Generalitat, Consells Comarcals 
i Ajuntaments. D’ells depenen 
diverses prestacions i la creació i 
funcionament de serveis d’atenció 
a la dependència com residències, 
habitatges amb serveis, centres de 
dia, atenció domiciliària, teleassis-
tències, menjars a domicili, entre 
altres, que moltes vegades reque-
reixen ser millorats i ampliats.

Aquests són els nostres convenis, 
que hem d’abordar amb propostes, 
amb capacitat negociadora i amb 
el suport de la mobilització dels 
pensionistes i també dels laboral-
ment actius doncs també és pel 
seu futur. Des de la Federació hem 
d’ajudar a desenvolupar aquestes 
capacitats per tal d’anar avançant  
i aconseguint gaudir d’una vellesa 
amb condicions més dignes i amb 
drets fets realitat. 

Josep Ramon Mora i Josep Fuentes

LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE LES 
PERSONES PENSIONISTES
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E
ls últims dies del mes de maig 
i primers de juny, estem veient 
com sindicats comarcals de 

pensionistes i jubilats de CCOO, de 
Girona, Tarragona, Baix Llobregat i 
altres, estan manifestant-se davant 
les entitats bancàries per protes-
tar per la política que aquestes 
segueixen en relació al servei que 
ofereixen a les persones grans. (La 
qualitat del servei que estan oferint 
no és gaire diferent al de la resta de 
la població.)

El tancament de sucursals, degut 
en gran mesura a les fusions entre 
entitats i al canvi d’orientació d’una 
atenció més propera no generalis-
ta, significa, en la pràctica, un gran 
nombre d’acomiadaments i una 
càrrega de treball important per 
als treballadors i treballadores de 
la banca, i de retruc menys capa-

citat encara per atendre les i els 
clients. El diari Avui publicava fa 
uns quants anys que 456 pobles de 
Catalunya no tenien cap sucursal 
bancària. Com a exemple,  la pro-
víncia de Tarragona tenia, el 2008, 
837 oficines i actualment en té 299, 
segons el Diari de Tarragona.

Abaratint serveis, modificant con-
dicions i d’alguna manera obrint el 
que es diu una bretxa digital. Però 
no es tracta només d’una política 
dirigida a la gent gran, sinó al con-
junt de la població, i sobretot a la 
més precaritzada. 

Fins al moment, s’han presentat 
mocions davant els consistoris 
de Tarragona    —ja aprovat amb 
24 vots a favor i dos en contra—, 
Altafulla, Roda de Berà i Tortosa, 
i està previst fer-ho a Reus, 
Torredembarra, Creixell, el Vendrell i 

Vila-seca,  així com en altres ajunta-
ments del Baix Llobregat.

S’han criticat les “quotes abusi-
ves” per “prestació de serveis”, que 
asseguren que costen 240 euros 
a l’any a persones amb ingressos 
mensuals inferiors a 600 euros, 
pràctica que han descrit com poc 
ètica i denunciable en un moment 
de crisi.

Diem, de passada, que a 
Catalunya també existeix una 
Catalunya buida. Algunes pobla-
cions, sense oficines bancàries, 
sense centres de salut, sense far-
màcies, sense seguretat veïnal.

L’atenció personal i 
l’acompanyament als clientes més 
grans era, en algunes entitats, 
modèlica i distintiva. Ara és difícil 
veure l’empleat sortir al carrer per 
acompanyar la persona gran al cai-

EN DEFENSA DEL RESPECTE I EL BON 
TRACTE A LA GENT GRAN
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xer. Aquest empitjorament del ser-
vei que ofereixen les entitats ban-
càries al conjunt de les comarques 
de Catalunya és evident, i s’ha anat 
agreujant durant els darrers anys.

Des de CCOO estem comprovant 
que els bancs han canviat les nor-
mes d’atenció a les persones, on 
s’ha imposat un sistema que exclou 
aquelles que no tenen capacitat per 
fer servir les noves tecnologies. 

Es van establir horaris, passant a 
oferir l’ús del caixer automàtic amb 
l’ajut d’un empleat o empleada. 
Més tard, les persones usuàries eren 

adreçades als caixers, sense cap 
tipus d’ajuda. Després determina-
des operacions només es poden  
fer des de caixers d’altres oficines.  L’ 
extensió de la banca online per fer 
operacions bancàries està limitant, 
encara més, la relació entre l’oficina 
i el client.

Però un aspecte rellevant és que 
cada vegada hi ha més municipis 
que no compten amb cap sucur-
sal bancària, complicant encara 
més aquestes gestions. Obligant 
a desplaçar-se fora del municipi, 
demanar favors als veïns pel des-

plaçament, i en algunes ocasions 
fer perillar els mateixos veïns amb 
el trasllat de diners sota el risc del 
mateix veí.

Les persones pensionistes i jubi-
lades de CCOO considerem que 
aquestes pràctiques de les enti-
tats bancàries no contribueixen al 
bon tracte cap a la gent gran i a 
d’altres col·lectius, però també és 
una rebaixa de la qualitat del seu 
servei. Així, es posa de manifest 
la deixadesa dels responsables 
d’aquestes entitats, i una evident 
manca de sensibilitat, en la qual 
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prima el benefici en lloc del servei 
a la comunitat.

Davant aquesta situació, diversos 
sindicats comarcals de pensionistes 
i jubilats de CCOO han denunciat la 
deshumanització de l’atenció de les 
entitats bancàries cap al col·lectiu 
de gent gran, situant les següents 
reivindicacions, i propostes: 
 · Que es revisin els protocols 

d’atenció al públic, recuperant el 
tracte personal i amb  una bona 
qualitat del servei.

 · Que, si les persones han de ser 
acompanyades per realitzar una 
gestió, que sigui el personal de 

l’entitat bancària qui ho faci, 
garantint l’autonomia individual. 

 · L’aprovació d’una normativa que 
asseguri l’atenció a veïns i veïnes 
de municipis que s’han quedat o 
es puguin quedar sense sucursal 
bancària operativa.

 · Exigir el compliment dels reials 
decrets pels quals s’estableix 
un règim gratuït de comptes 
de pagament bàsic en benefici 
de les persones en situació de 
vulnerabilitat o risc d’exclusió 
social. Fer visible aquest dret 
i, mitjançant la informació i la 
mobilització, exigir als bancs que 

informin sobre aquest tipus de 
serveis.

La Federació de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO de Catalunya 
traslladarà a la CONC, a la Federació 
estatal i on sigui procedent, la 
denúncia d’aquesta situació que 
pateix sobretot la gent gran, però 
que afecta tota la població que viu 
en aquests nuclis de població on 
apareixen aquestes mancances.  

Cefe Alonso 
Responsable de Comunicació Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya
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E
n el que portem d’any, 19 
dones han estat assassinades 
per les seves parelles o expa-

relles sentimentals i s’han comés 
34 feminicidis. El feminicidi és una 
categoria més ampla i cada vega-
da més utilitzada pel moviment 
feminista i per altres organitzacions 
amb competència en la matèria. 
El concepte s’utilitza per designar 
l’assassinat de dones només per ser 
dones, i és una de les facetes més 
mortíferes del patriarcat. Es tracta 
d’un fenomen transversal, que no 
entén de classes, orígens ètnics, 
religions, nivell educatiu, etc. 

ON ESTÀ LA CAUSA  DE LES VIO-
LÈNCIES I LA DESIGUALTAT DE 
GÈNERE? 
El grup majoritari dels moviments 
feministes posa el focus de les 
desigualtats i la violència de gène-
re en la mateixa estructura d’una 
societat en la qual existeix la supre-
macia dels homes sobre les dones, 
l’anomenada societat patriar-
cal, i es defineix com la forma 
d’organització social per la qual els 
homes d’una societat ostenten les 
posicions de més poder, i releguen 
les dones a posicions de submissió 
i subalternitat. Aquesta ideologia 
es transmet des del naixement i al 
llarg de tota la nostra vida. La ideo-
logia patriarcal no només explica 
i construeix les diferències entre 
dones i homes com a biològica-
ment inherents i naturals, sinó que 
manté i aguditza altres formes de 
dominació.

Cal diferenciar entre patriarcat i 
masclisme. Tots dos són conceptes 
van de la mà, però hi ha matisos. 
El patriarcat és un sistema integral, 
que se sustenta en el conjunt de la 
societat i en l’estructura de l’Estat, 
que atorga privilegis als homes. El 

masclisme és que, en una societat 
patriarcal, les qüestions més impor-
tants de la vida familiar i de la vida 
pública i col·lectiva són decidides 
pels  homes, i les dones queden 
relegades a tasques assistencials, 
sexuals i reproductives en funció 
de les necessitats masculines.  
Aquesta desigualtat es reprodueix i 
es perpetua a través de la construc-
ció del gènere, mitjançant normes, 
valors i comportaments socialment 
acceptats, promoguts i associats 
a l’home i a la dona, això per una 
banda; i mitjançant la dominació, 
l’opressió i l’explotació de les dones 
i de totes aquelles persones que no 
encaixin en les idees estipulades 
de gènere, per l’altra. Així doncs, el 
masclisme es considera un posicio-
nament individual o de grup social, 
però que ve avalat per un sistema 
que es perd en la nit dels temps i 
que considera inferiors les dones.

Les historiadores feministes 
situen els inicis del patriarcat ja en 
el període neolític, amb el desen-
volupament de l’agricultura. Les 
dones de les comunitats eren inter-
canviades o comprades en matri-
moni, en benefici del grup familiar, 
com esclaves i  prioritàriament per 
fer els treballs de cura. Aquestes 
estructures, que neixen en l’àmbit 
de la unitat familiar, transversalitzen 
tota la societat al llarg del segles i 
fins a l’actualitat.

QUIN PERFIL TENEN ELS MAL-
TRACTADORS?
El seu perfil és que no hi ha perfil. 
Els agressors són homes que han 
interioritzat els codis socials que 
sustenten una suposada superio-
ritat masculina, i es transmeten de 
generació en generació a través 
de tot tipus de missatges que 
impregnen la vida quotidiana. Es 

tracta de codis que es perceben 
més enllà dels discursos, que 
arriben a través dels comporta-
ments, que s’observen a la llar, a 
l’escola, als mitjans de comunica-
ció, en la història, en la cultura, en 
l’organització del treball, en l’àmbit 
de la política, etcètera. Una infinitat 
de desigualtats, la majoria de les 
vegades tan subtils que passen 
desapercebudes, i altres tan brutals 
que semblen irreals, però que coin-
cideixen en el fet de transmetre la 
certesa que els homes i les dones 
ocupem llocs jeràrquics desiguals, 
papers diferents, alhora que com-
plementaris, en la vida quotidiana. 
Convé no oblidar que els homes 
segueixen controlant la majoria 
dels ressorts de poder, i es mouen 
pel carrer, de dia i de nit, amb molt 
menys risc que les dones, i per tant 
amb menys por de ser agredits. 
Que el món segueix organitzat 
prioritzant els interessos i neces-
sitats dels homes, i que el model 
ideal de persona, encara que afe-
blit, continua sent el masculí. 

QUÈ ES POT FER PER COMBATRE 
I MINIMITZAR LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE?
Existeixen moltes opcions per 
canviar el sistema patriarcal, però 
l’element principal està a canviar la 
consciència, tant la individual com 
la col·lectiva. Si el món vol avançar i 
progressar, s’ha d’incorporar la mei-
tat de la població, les dones, per 
crear societats més riques i plurals, 
és a dir, atorgar els mateixos drets, i 
dotar d’igualtat tots dos gèneres. Si 
és que es vol erradicar un sistema 
d’opressió mil·lenari, en què la vio-
lència cap a les dones ja no admet 
justificacions. 

Estrella Pineda

PATRIARCAT I MASCLISME



E
l diumenge 4 de març de 2018, l’Ajuntament de 
Barcelona retirava l’estàtua d’Antonio López y 
López, primer marquès de Comilllas (1817-1883) 

de la plaça homònima. L’estàtua original, erigida poc 
després de la mort del marquès, fou retirada l’estiu de 
1936, i el 1944 fou substituïda per una altra de pedra, 
l’original era de bronze, col·locada a uns metres del pri-
mer emplaçament, però sobre el mateix pedestal.
Aquesta retirada va anar acompanyada d’un debat 
públic de certa envergadura. Arguments a favor i en 
contra de la retirada es produïren en els mitjans de 
comunicació. Mentre que, per a alguns, López y López 
fou un prohom de la Catalunya de la segona meitat 
de segle XIX, altres, entre ells l’equip de govern de 
l’Ajuntament, el consideren un esclavista i, per tant, no 
mereixedor de formar part d’una de les places més sig-
nificatives de Barcelona.
Però, fou López y López un esclavista? Fins ara, 
s’atribuïa aquesta consideració a la mala propaganda 
que li va fer el seu cunyat. Afortunadament, un histo-

riador que fa temps que estudia el primer marquès de 
Comillas, Martín Rodrigo, acaba d’escriure una biografia 
definitiva d’aquest personatge, encara que en història 
res no és definitiu: Un hombre, mil negocios. La contro-
vertida historia de Antonio López, marqués de Comillas 
(Ariel, gener 2021). 
Efectivament, Antonio López y López va participar 
en desenes de negocis, la qual cosa el va convertir 
en la principal fortuna de la Catalunya del darrer terç 
del segle XIX. En l’acumulació d’aquesta fortuna, no 
hi va jugar un paper menor l’esclavitud. Però, quan 
parlem de l’esclavitud a la Cuba del segle XIX, hem 
de diferenciar tres qüestions. L’esclavitud era legal a 
Cuba, no fou abolida fins al 1886. I López y López, com 
tants altres catalans, degueren part de la seva fortuna 
a l’explotació de mà d’obra esclava. Per aquí no va la 
cosa, ja que si fos així hauríem de fer una esbandida de 
monuments i edificis realment considerable. El tràfic 
d’esclaus entre diferents punts de l’illa també era legal, 
i López y López també s’hi dedicà. Seguim sense arri-

L’ESTÀTUA D’ANTONIO LÓPEZ Y LÓPEZ  
I EL SURREALISME

CULTURA
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bar al pinyol de la qüestió. El que era il·legal era el tràfic 
de persones esclavitzades entre el continent africà i 
l’illa. Espanya va signar un tractat amb Gran Bretanya 
el 27 de setembre de 1817 pel qual s’havia d’eliminar 
totalment el comerç d’esclaus a partir de juny de 1820, 
tot i amb això aquest comerç va seguir fins al 1867. I en 
això, com demostren les dades aportades per Martín 
Rodrigo, López y López també s’hi implicà. Aquí rau, en 
sentit estricte, la consideració de López y López com a 
esclavista. Més enllà de la consideració moral, s’implicà 
en una activitat il·legal.   
Aclarida la implicació del primer marquès de Comillas 
en el comerç d’esclaus, cal preguntar-se: calia la reti-
rada de l’estàtua? No pagava la pena aprofitar-la per 
fer d’aquella plaça, com indica l’historiador que anem 
esmentant, un «lloc de memòria». És a dir, un lloc que 
ens recordi i denunciï una activitat que, en aquells 
moments, ja era il·legal i que, amb els paràmetres 
morals actuals, és injustificable: el tràfic d’esclaus. I anar 
més enllà: la denuncia de l’esclavitud, la del segle XIX i 
la de sempre.
D’altra banda, s’ha aconseguit l’objectiu d’eliminar 
l’homenatge de la ciutat a Antonio López y López? De 
cap manera. Acosteu-vos a la plaça. Bé, no cal, jo us 
ho explico jo. El pedestal que suportava l’estàtua, de 
grans dimensions per cert, segueix estant al mateix 
lloc. A la part frontal hi ha esculpida en pedra aquesta 
inscripció: A Lopez y Lopez. A sota hi ha una placa amb 
uns versos de Jacint Verdaguer dedicats al marquès, 
el 18 de desembre de 1876, des del vapor transatlàn-
tic Ciutat Comtal, propietat d’aquest. A un costat hi 
ha aquesta inscripció: Gran naviero, senador vitalicio 
y primer marqués de Comillas. A la part de darrere s’hi 
pot llegir: ...España ha perdido uno de los hombres que 
más grandes servicios le han prestado. Telegrama de S.M. 
el rey. Alfonso XII. I, finalment, a l’altre costat es llegei-
xen les dates de naixement i mort del personatge: XII 
Abril MDCCCXVII – XVI Enero MDCCCXXXIII. Però aquí 
no acaba la cosa. A la plaça hi ha sis plaques que ens 

segueixen recordant que es tracta de la plaça Antonio 
López y López; en una d’elles, la que hi ha a la façana 
de l’edifici de correus, s’hi pot llegir: Plaça d’Antonio 
López. Comillas 1817 - Barcelona 1993. Comerciant, 
navilier i banquer. Res de la seva condició d’esclavista. 
En definitiva, el marquès segueix estant present en el 
pedestal, en les plaques de la plaça i, suposo, també 
en el nomenclàtor barceloní. Quina absurditat! És, real-
ment, surrealista. I ja fa més de tres anys de la retirada 
de l’estàtua!
Cada cop són més les veus que ens avisen que les 
esquerres s’estan perdent en batalles identitàries. I el 
tema del qual m’ocupo n’és una (si més no, n’és un 
subproducte). Els arbres de les identitats acabaran per 
impedir-nos de veure el bosc de l’agenda social, del 
combat per aconseguir una societat més justa. Com 
ens recorda en el seu bloc una persona molt estimada 
pel nostre sindicat, en José Luís López Bulla, “Lo pri-
mero es antes”. I el que és (o hauria de ser) abans que 
res, en tot cas abans que la confrontació d’identitats 
(de les quals n’hi ha tantes com ens vingui de gust), 
és la nostra inserció en la realitat realment existent, en 
l’estructura econòmica en la qual ens ha tocat viure. 
Això, ens agradi o no, ho condiciona tot. Sort que 
tenim el sindicat, els sindicats, per recordar-nos que 
això és així i que només la solidaritat de classe (i que 
cadascú entengui aquest mot de la manera que més 
li plagui), ens portarà més enllà de batalles purament 
identitàries i mantes vegades estèrils; especialment 
quan estan mal plantejades i pitjor acabades. 
             
Jordi Casas.
Historiador
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ELS DRETS SOCIALS I LA BÍBLIA
Estic ben segur que aquest títol causarà sorpresa. I és molt 
normal que la causi. Fins i tot pot ser que més d’un (i de 
quatre...) pensin: “Què diu aquest home? Si semblen dues 
coses més aviat oposades.” Ho semblen, ho semblen. Doncs 
resulta que no. Que aquí hi ha marro, i un marro ben gros. 

Anant al gra, voldria que, en general i sobretot entre 
ambients treballadors, se seleccionessin, se separessin, fins 
i tot de manera físicament visible (en edicions separades), 
els textos bíblics realment importants, sobretot els que es 
refereixen a aspectes i a drets socials, que n’hi ha, i molts, i 
la gran major part de la resta la oblidéssim. 

És lo que he intentat fer. Es titula “Lo més bo de la Bíblia”. 
Fa poc més de 100 pàgines (la Bíblia en té unes 2.100). 

Arribar-hi i poder-lo llegir és molt fàcil de transmetre 
manera digital, però a través d’una revista de paper és molt 
difícil de donar un enllaç que cada lector o lectora pugui 
copiar i escriure a la seva pantalla per poder-lo obrir. Perquè 
un “bon” enllaç, que permeti accedir-hi fàcilment i llegir 
amb comoditat, és molt llarg, i impossible de llegir i de 
copiar.

Una cosa com:
Text en català:
https://drive.google.com/file/d/1cv4lqOaCuXuOF5G0qILwxG

AXITVyB4-d/view?usp=sharing
Text en castellà:
https://drive.google.com/file/d/1TPuMU21jY4hAyv-uq2A-

yuuMJ_ZfssUoI/view?usp=sharing

Això no pot ser. Però es poden donar uns enllaços més 
simples, que qui vulgui pot copiar i escriure al seu ordina-
dor. Però... és una cosa no pas tan còmoda, ni d’obrir ni de 
llegir. Els enllaços simples són:

Català:
https://issuu.com/emboscall/docs/lomesbo

Castellà:
https://issuu.com/emboscall/docs/lomejor

Això és ben possible de copiar i d’escriure, transformar el 
títol escrit en arxiu propi i obrir. 

Però... primer pot passar que s’hagi de polsar l’enllaç 
dues vegades perquè s’obri. Després,  el text s’obre en una 
pantalla petita i acompanyat de publicitat. S’ha de polsar el 
quadradet més a la dreta dels que surten a la part de baix 
de la pantalleta, el que diu “fullscreen”. (Si no es veiés el qua-
dradet, cal passar-hi el corsor per sobre.) Aleshores s’obre 
una pantalla normal, amb un cos de lletra fàcil de llegir. S’ha 
d’anar polsant la fletxa de la dreta perquè vagin passant les 
pàgines, però passa sovint que, al polsar una vegada més 
la fletxa, s’obri una pàgina en blanc. Cal esperar uns segons, 
i, si no, polsar la fletxa de l’esquerra per tornar una pàgina 
enrere i tornar-ho a intentar. 

Per sortir-ne, cal polsar el símbol petit més a la dreta de la 
part de baix, el que diu “exit”.

I, per acabar, aquesta visió de pantalla no es pot desca-
rregar, com amb el cas dels enllaços llargs. De manera que, 
cada vegada que es vulgui tornar a la lectura, s’ha de tornar 
a obrir com la primera vegada.

Tots aquests inconvenients passen per no poder obrar 
amb un enllaç dels llargs i difícils. 

Bé, en conclusió: Si hi ha lectors o lectores que m’hagin 
llegits diverses vegades i que tinguin un mínim de con-
fiança en mi, els suggereixo que llegeixin almenys el primer 
dels 5 treballs de què es compon el llibre. El que porta per 
títol “Bloc inicial del missatge”, una quinzena de pàgines en 
català, en castellà algunes més.

Si els agrada, aleshores els altres 4 treballs poden ser una 
mena d’ampliació de la informació. 

Antoni Ferret

LOS HOMBRES QUE LUCHAN POR LA 
LIBERTAD
Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de los 
seres humanos. Incluso a sus deberes. No hay recompensa 
posible para aquel que renuncia a defender su dignidad. 
Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hom-
bre. Y quitar toda la libertad a la voluntad es quitar toda 
la moralidad a los hombres y mujeres que luchan por su 
dignidad.

Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas 
y permite que le pisen el país en el que nació, no se puede 
comparar con los que luchan por su libertad y la felicidad 
de un pueblo. Thomas Paine, dijo: “un hombre justo es más 
digno de respeto que un coronado, que viola los derechos del 
pueblo”. El derecho de rebelión contra el despotismo ha 
sido reconocido desde la más lejana antigüedad hasta el 
presente, por hombres de todas las ideas y todas las creen-
cias. Los pensadores de la antigua India ampararon la resis-

tencia activa frente a las  arbitrariedades de la autoridad. 
Justificaron la rebelión, si el jefe de Estado logra el poder sin 
contar con la mayoría del pueblo y su consentimiento. La 
soberanía en cuanto a autoridad suprema del Estado nace 
del concurso voluntario de la mayoría del pueblo. En nues-
tro país, tenemos un Rey que no ha sido elegido por este. 
Que dice que reina pero no gobierna y no se puede juzgar, 
porque, aunque cometa graves injusticias, son puestos por 
Dios y solo este puede quitarlos y criticarlos. 

En Catalunya, teníamos un Gobierno elegido demo-
cráticamente por los catalanes y catalanas, y se convocó 
un referéndum para que el pueblo se pronunciara a 
favor o en contra de la Independencia. Porque la palabra 
Independencia significa libertad y no depender de otro, 
administrar su riqueza, sus impuestos, policías y guardias 
civiles. Y cuando estábamos votando pasivamente entraron 
reprimiendo las urnas y aporreando sin compasión. Yo me 
puse con los brazos en cruz, y la espalda pegada a la pared, 
y les dije: a mí, fusilarme, que yo soy viejo y pronto me voy 
a morir tristemente en una cama rodeado de mi familia, y si 
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ELS LLADRES CONTRA LES PERSONES, 3
Un robar més complex i dissimulat
Amb les lleis, havíem arribat a una espècie 
d’institucionalització del robar. Però el sistema no anava bé. 
Per les raons següents:
1. Havien de fer veure que defensaven les persones, i, enca-

ra que això es fes amb trampes, hi havia aspectes que no 
es podien evitar.

2. Tot era massa «visible». Tan aviat com hi havia alguna 
cosa que, ni que fos de sotamà, afavorís el robatori, ja hi 
havia un sindicat, o grups o persones, que posaven el crit 
al cel. I, tot i que molt sovint aquell element es deixava 
passar, tard o d’hora, sobretot si hi havia un Govern una 
mica més propens a les persones, al final s’havia de cedir. 
Perquè, en un text concret, tot es veia massa.  

Calia una altra «defensa» del dret a robar. I, al llarg del 
segle XX, segle que va donar molt de si anant endavant i 
endarrere en diverses coses, la van trobar. La garantia de 
poder continuar robant no podia dependre d’un text que 
gairebé tothom entenia.  S’havia de determinar mitjançant 
uns mecanismes més llargs, més complicats, que no enten-
gués gairebé ningú. Tals van ser els pressupostos generals 
de l’Estat, el sostre de despesa,  l’aprovació de les autoritats 
comunitàries...  La gran majoria de la gent ni entén ni té 
ganes de ficar-se en aquests embolics. Però... és que els 
mateixos dirigents populars, amb prou feines.

¿Com pots exigir que es millori, en els pressupostos, 
una partida social important, si et diuen que, en cas de 
millorar aquesta, se n’haurà de rebaixar una altra (i quina 
rebaixes?), perquè la suma de totes dues, i de les altres, 
superaria el sostre de despesa de tot el país que s’ha pactat 
amb l’oposició, i que ha costat penes i treballs que s’arribés 
a acceptar? De manera que, si es forcés més la despesa 
social, es trencaria un acord i haurien de passar setmanes 
i potser mesos per fer-ne un altre. El qual (no t’ho perdis!) 
segurament que implicaria una retallada de segons què, 
i que ja no se’n podria ni parlar, perquè aleshores, si no 
l’acceptàvem, ja no hi hauria acord possible, i quedaríem 
sense poder augmentar RES, perquè hauríem de continuar 
un any més amb els pressupostos de l’any anterior. O, i més, 
perquè, fins i tot en el cas, gens probable, de canviar aque-
lla suma de despeses, aleshores tampoc podria ser, perquè 
no ho acceptarien les autoritats comunitàries. I canviar això 
ja seria... com pujar a l’Everest.

És a dir: aquest teixit de sumes, restes, condicions, accep-
tacions, d’aquí i d’allà, és una defensa del robatori tan eficaç, 
que ja sembla que no s’hi pugui fer res. Perquè mireu: ara ja 
no es tracta de robar el sou d’una persona, amb el seu aco-
miadament, o l’augment de preus d’una gran companyia, 
que «diu que perd», ni un augment camuflat de lloguers... 
No, això ara ja són foteses (lo qual no vol pas dir que es dei-
xin de cobrar, sinó que vol dir que ja són més aviat escorria-
lles, que el «pastís» ja és en una altra banda).

Ara es tracta més aviat d’assegurar una gran obra pública, 
on es juguen molts milions, que l’han de fer uns que són 
amics d’uns altres... O bé es tracta d’una inversió pública en 
una empresa que diuen que és molt necessària perquè el 
dia de demà, si no la tinguéssim, no sé què passaria...

I en el fons del fons... són molt sovint aquestes les raons 
per les quals no podem augmentar «totes dues» partides 
socials, sinó o l’una o l’altra.

Però alerta! Per molt greu que sembli, això encara no 
és tot. Perquè en moments de crisi econòmica (crisi més 
o menys provocada per les grans finances), s’ha arribat al 
súmmum que, davant l’escassesa de recursos, s’hagi optat, 
simplement, per «retallar» totes les partides socials. Doncs 
bé: això darrer encara no és lo més greu. Perquè aquesta 
retallada s’ha mantingut durant anys, sense retornar al 
pressupost d’abans de la crisi, en lo que constituïa un nou 
esglaó en l’aspecte quantitatiu del desfalc popular. Sempre 
«justificat» pel lema habitual del «no hi ha diners». Però per 
a altres objectius sí que n’hi havia. 

I, parlant de tot, a aquestes altures, ja no tenen per què 
ser els lladres de sempre, que els lladres també canvien 
amb el temps, i no, generalment, perquè desapareguin, 
sinó perquè aquells d’abans ara ja no compten, que els que 
ara tallen el bacallà ja són uns altres, que, fins i tot, de vega-
des, resulta que són d’un altre país, potser.

Ara ja no es tracta de robar alguns milions, sinó molts 
(que mai no sabrem ben bé quants) i això no pot estar a 
l’abast del control d’un sindicat, d’un grup de bons econo-
mistes, d’un partit d’esquerres, d’una suma d’entitats popu-
lars. Això ha d’estar ben travat, i si no s’entén, millor.

Han arribat, doncs, els lladres a bastir el seu castell ja inex-
pugnable?  NOOO!!

Encara falta (per ara) un graó més. En parlarem en el 
pròxim article. 

Antoni Ferret

me fusilan muero por la libertad de Catalunya alegremente. 
Morir por la libertad es vivir. 

Al mismo tiempo, los jóvenes, que se están manifestando 
por toda España, para pedir la libertad de Pablo Hasel. Yo, 
personalmente, conozco a Pablo, es un idealista convenci-
do, hijo de una familia de bien, que ha podido estudiar, un 
hombre de valores humanos de los que no se arrugan y 
dicen verdades como catedrales, como las que dijo de Juan 
Carlos I: que era un corrupto y un mujeriego. En una demo-
cracia plena, no debería ir a la cárcel un ciudadano valiente 

por decir la verdad. Miles de jóvenes se están manifestando 
en todas las capitales de este país pidiendo su libertad, y 
su futuro lo tienen muy oscuro porqué están destruyendo 
a esta juventud, y nadie sale en su defensa. Y porque están 
defendiendo su dignidad, muchos políticos y periodistas los 
acusan de delincuentes, a pesar de que no encuentran tra-
bajo y una vivienda digna. España es el país de la OCDE con 
la tasa de paro juvenil más alta. 

Antonio Chacón Jiménez
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E
l 28 d’abril és la data que vam 
triar el movi-ment sindical per 
recordar a les companyes i els 

companys que van perdre la salut 
i la vida en ac-cidents de treball o 
per malalties d’origen laboral i per 
denunciar les precàries condicions 
de treball que causen aquests 
danys. Pocs anys després, l’any 
1999, l’Organització Internacional 
del Tre-ball va institucionalitzar 
aquesta data com el Dia internacio-
nal per la seguretat i la salut en el 
tre-ball. 

La salut i la seguretat en el tre-
ball haurien de ser una prioritat en 
l’agenda política a nivell mundial, 
però malauradament no és així. Fa 
pocs dies la premsa va informar 
de la mort de més de 6.500 treba-
lladors i treballadores en les obres 
de construcció que es realitzen 
amb motiu de la Copa del Mon 
de Fútbol de 2022 a Catar, notícia 
que s’ha donat a conèixer entre la 
conde-scendència i la manca de 
crítica per part dels Governs de la 
resta dels països. Situacions inac-
ceptables com aquesta són les que 
empenyen al moviment sindical 
a exigir que la seguretat i la salut 
en el treball es reconeguin com 
un dret fon-amental, i així ho hem 
traslladat com una pro-posta de la 
Confederació Sindical Internacional 
que es tractarà en la propera 
Conferència de l’OIT de 2022.

La situació al nostre país tampoc 
és exem-plar. L’any passat van morir 
a Catalunya 100 tre-balladors i tre-
balladores per accident de treball 
i els accidents mortals durant la 
jornada van aug-mentar el 21,54% 

vers el 2019, malgrat el de-scens de 
l’activitat productiva a causa de la 
pandèmia, els expedients de regu-
lació tempo-rals, el confinament, 
les restriccions de mobilitat i el 
teletreball. Mentrestant, les malal-
ties profes-sionals continuen ocul-
tes a causa de la sub-declaració 
que pateixen i els seus costos son 
desviats cap el sistema públic de 
salut.

Vint-i cinc anys després de 
l’entrada en vigor de la Llei de 
prevenció de riscos laborals encara 
estem lluny d’assolir els objectius 
promesos. La integració de la 
prevenció s’ha convertit en la mer-
cantilització de la salut laboral, la 
millora con-tínua dels processos en 
gestionar «paperassa», i la cultura 
preventiva d’una bona part dels 
empre-saris es limita a acomplir 
amb la llei per evitar multes i san-
cions, quan no hi ha un incompli-
ment manifest. Tot això, junt amb 
l’augment de la pre-carietat que 
han portat les reformes laborals, ha 
permès el repunt de la sinistralitat 
que venim patint des de l’any 2013 
i que ja ha costat la vida des de lla-
vors a 705 treballadors i treballado-
res que han mort en accidents de 
treball a Catalunya des de llavors. 
La precarietat mata, i derogar la 
reforma laboral de 2012 és impres-
cindible per recuperar els nostres 
drets i establir un model de rela-
cions laborals que garanteixi una 
ocupació segura, de qualitat i amb 
salaris dignes. Ningú hauria d’haver 
de triar entre treball i salut.

Aquest 28 d’abril hem de fer 
balanç d’un any de pandèmia de 

Covid-19 i dels seus efectes en la 
seguretat i la salut en el treball. Un 
any en el que hem vist com aflora-
ven les con-tradiccions del nostre 
sistema entre la salut i la vida i les 
pressions econòmiques, i on les 
tre-balladores i els treballadors 
essencials han es-tat en la primera 
línia de foc, enfrontant-se al virus 
i exposant-se a situacions de risc, 
moltes vegades sense ni tan sols el 
degut reconeixe-ment per part de 
les autoritats. Malgrat que fa poc 
s’ha assimilat la Covid-19 a malaltia 
profes-sional en les treballadores i 
els treballadors san-itaris i sociosa-
nitaris, des de la UGT i CCOO consi-
derem insuficient aquesta mesura 
i exigim que s’inclogui dins el qua-
dre de malalties pro-fessionals, fent 
així extensiva aquesta cobertura a 
un major nombre de professions 
exposades al risc i sense cap limita-
ció temporal.

Cal avançar també en el reco-
neixement dels càncers d’origen 
laboral i garantir als afec-tats l’accés 
a les prestacions per contingèn-
cia professional. En aquesta línia, 
des de CCOO i la UGT vetllarem 
per una ràpida transposició de 
les modificacions de la Directiva 
Europea de cancerígens, així com 
de la Directiva de radia-cions ionit-
zants i recolzem la tramitació de la 
proposta de llei per la creació del 
fons de com-pensació per les vícti-
mes de l’amiant.

A Catalunya aquest any 2021 
exigirem al nou Govern de la 
Generalitat l’establiment d’una 
nova Estratègia catalana de segu-
retat i salut en el treball capaç 

MANIFEST 28 D’ABRIL 2021

LA SEGURETAT I LA SALUT, UN DRET 
FONAMENTAL EN EL TREBALL
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AVUI 28 D’ABRIL DIA INTERNACIONAL 
DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL CCOO RECLAMEM DEROGAR 
LES REFORMES LABORALS I SITUAR LA 
SALUT EN EL TREBALL COM UN DRET 
FONAMENTAL

La recuperació econòmica no pot anar 
acompanyada de la pèrdua de salut i la 
vida dels treballadors i treballadores
El 28 d’abril es commemora el reco-
neixement que fa el moviment sindi-
cal des de l’any 1996 a les persones 
treballadores mortes i accidentades 
en el treball.L’objectiu de CCOO de 
Catalunya en la commemoració 
d’aquest any ha estat posar el focus 
en la precarietat del treball i la manca 
de polítiques de prevenció efectives i 
de qualitat, per part de les empreses i 
de les administracions públiques que 
han de vetllar per la seguretat i salut 
en el treball, fenòmens que expliquen 
les xifres actuals d’accidents de treball 
mortals i dels altres danys a la salut 
fàcilment ocultables per les empreses i 
les mútues (accidents de treball lleus i 
greus i malalties professionals).

Dins dels actes enfocats a la difu-
sió, sensibilització i visibilització 
social d’aquesta devaluació de la 
protecció de la salut en el treball, 
el passat 19 d’abril vàrem presentar 
en roda de premsa (https://youtu.
be/QeHyN16q9zA) el nostre infor-
me Balanç de Salut Laboral (https://
www.ccoo.cat/pdf_documents/2021/
informe-salut-laboral-2020.pdf ), el 
qual inclou les xifres de sinistralitat 
laboral del 2020, la diagnosi de l’estat 
actual de las polítiques preventives i 
les propostes de CCOO de Catalunya 
per revertir la situació actual.

Aquest informe ha estat acom-

panyat del manifest que realitzem 
habitualment en la commemo-
ració d’aquest Dia Internacional i 
d’infografies adreçades als nostres 
delegats i delegades, als mitjans de 
comunicació i a la societat en general, 
per tal de visibilitzar les dades més cla-
res de la precarització laboral i preven-
tiva en els centres de treball. (https://
www.ccoo.cat/pdf_documents/2021/
infografies-28-abril-2021.pdf )

A tall de cloenda pel 28 d’abril 
d’aquest any, el passat dilluns, vàrem 
celebrar una jornada sota el títol de: 
Teletreball i digitalització: a quins 
nous riscos laborals ens enfron-
tem?, (https://www.ccoo.cat/asp-
net/agenda_acte.aspx?id=64238#.
YIgwHLUzY2x) amb l’objectiu de 
mostrar i posar a debat els nous reptes 
preventius que haurem de fer front, 
en un futur immediat, a mesura que la 
digitalització i el teletreball siguin una 
realitat laboral plenament implemen-
tada en la nostra societat.

Les xifres de sinistralitat que ens 
ha deixat l’any 2020 a Catalunya, tot 
i la important aturada de l’activitat 
econòmica i l’àmplia implementació 
del teletreball arrel de la pandèmia, 
mostren un creixement de la mor-
talitat produïda en hores de treball, 
tant pel que fa al nombre d’accidents 
de treball (+21,54%) com a l’índex 
d’incidència (+24,74%), mentre que 
l’accidentabilitat dins de la jornada 
en els contractes temporals continua 
sent superior respecte a la contracta-
ció indefinida i, es produeix també un 
increment significatiu dels accidents 
mortals en el treball autònom en ter-
mes d’incidència (86,68 %).

Aquestes dades són el reflex de la 

devaluació de les condicions de treball 
i els dèficits del model de protecció 
de la salut laboral actual, situació que 
venim denunciant ja fa prop d’una 
dècada, moment en què va entrar en 
vigor la reforma laboral propiciant la 
pèrdua de drets laborals i el debilita-
ment de la negociació col·lectiva.

És evident que el model preventiu 
actual es mostra esgotat i està marcat 
per una baixa qualitat, en un context 
d’elevadíssima precarització del mer-
cat laboral, fets que suposen un clar 
obstacle per a una qualitat de treball i 
salut dignes.

Ens enfrontem a la sortida d’una crisi 
sanitària, econòmica i social i al repte 
d’enfrontar una transformació digital 
que ha de ser compatible amb una 
ocupació de qualitat i amb el respecte 
a drets com la salut i la intimitat de les 
persones treballadores. La recuperació 
econòmica no pot anar acompanyada 
de la pèrdua de salut de les persones 
treballadores i, encara menys, de la 
seva mort.

En quest sentit, es fa prioritari dero-
gar les reformes laborals i situar el 
valor de la salut en el treball com a 
dret fonamental, que ha d’estar al cen-
tre de les relacions laborals.

En aquests enllaços trobeu els mani-
festos amb motiu del 28 d’abril: Dia 
Internacional de la Seguretat i la Salut 
en el treball.

Manifest de CCOO de Catalunya:
https://www.ccoo.cat/pdf_docu-

ments/2021/manifest-28-abril-2021.
pdf

Manifest conjunt de CCOO i UGT
https://www.ccoo.cat/pdf_docu-

ments/2021/manifest-conjunt-
28-abril-2021.pdf 

d’aturar la xacra de la sinistralitat i el 
repunt dels accidents dels darrers 
anys, de donar respostes als reptes 
i necessitats que ens plantegen els 
nous escenaris laborals post-covid, 
com el teletreball, plataformes digi-
tals, la millora de la gestió i la quali-
tat de la prevenció, així com treba-
llar en la millora de les condicions 
de treball, el foment de la cultura 
preventiva, la millora de la qualitat 

de la prevenció de riscos laborals, 
la promoció de la salut i d’hàbits 
salud-ables, la investigació dels 
riscos més prevalents i emergents, 
la millora dels sistemes d’informa-
ció i de la coordinació entre agents 
implicats amb l’objectiu de garantir 
el dret a un treball digne, segur, 
saludable i sostenible per a tothom.

És imprescindible dotar aquesta 
nova es-tratègia amb una partida 

pressupostària pròpia per impulsar 
les accions, assolir els objectius i 
reforçar els recursos de l’Institut 
català de se-guretat i salut en el tre-
ball i de la Inspecció de treball.

Per tot això, avui més que mai la 
UGT i CCOO tornem a reivindicar la 
plena integració de la salut laboral 
en la salut pública. Perquè ningú 
hagi de tornar a escollir entre tre-
ball o salut. 
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E
n aquest 28 de Maig, Dia 
Internacional d’Acció per a 
la Salut de les Dones, l’índex 

de mortalitat i de transmissió de 
la COVID-19 per fi experimenta 
una clara i contínua tendència 
descendent a Catalunya. La vacu-
nació s’ha mostrat com una eina 
eficient per controlar l’expansió 
de la pandèmia, però l’accés a 
la vacuna està sent condicionat 
pels interessos econò- mics de les 
grans farmacèutiques i els inte-
ressos geopolítics d’alguns paï-
sos. CCOO, amb la Confederació 
Sindical Internacional, exigeix 
l’alliberament de les patents de 
les vacunes perquè la protecció 
arribi a tot el món en igualtat de 
condicions. Si la solució no és 

global, tothom, arreu del món, 
estarà sotmès a successives ona-
des de contagi.

Les dones treballadores han 
estat essencials per a la cura i el 
manteniment de la vida durant la 
pandèmia. El contagi ha tingut, a 
Catalunya, un biaix de classe i de 
gènere precisament perquè els 
treballs essencials tenen un biaix 
de classe i de gènere. Dones infer-
meres, netejadores, dependentes 
o gerocultores, dones sense possi-
bilitat de fer teletreball i habituals 
en l’ús del transport públic han 
estat les més exposades tant per 
arribar al centre de treball com 
per desenvolupar la seva feina. Les 
feines més feminitzades continuen 
sent complementàries i patint la 

parcialitat, la tem-
poralitat i la subcon-
trac- tació, feines de 
notable exigència, poc 
control organitzatiu i 
escassa inversió en la 
prevenció de riscos i la 
vigilància de la salut. El 
valor social de les tas-
ques de cura i de man-
teniment de la vida no 
es correspon amb el 
seu valor retributiu. Per 
això, CCOO reivindica 
la revisió dels con-
venis col·lectius dels 
tre- balls essencials per 
millorar les condicions 
laborals, la prevenció 
de riscos laborals i els 
salaris.

El sistema sanitari 
de Catalunya havia 

sofert retallades substancials de 
pressupost en la sortida austerici-
da de la crisi financera del 2008, 
de manera que ha hagut d’assu-
mir la responsabilitat de la crisi 
sanitària des de la insuficiència 
de plantilles i de re- cursos. En 
aquest sentit, no només han fal-
tat recursos per al tractament de 
la COVID-19, sinó que la pressió 
de la pandèmia ha perjudicat el 
tractament de moltes persones 
i ha empitjorat la desigualtat de 
gènere en termes de salut.

En general, les dones fem menys 
activitat física i dormim menys 
que els homes. El canvi climàtic 
ens afecta més i l’índex de tras-
torns crònics és més alt. Patim 
més ansietat, més al·lèrgies cròni-
ques, més migranyes, més dolor 
lumbar. Lluny de victimitzar-nos, 
les dones hem normalitzat, de 
manera errònia, aquestes malalti-
es. I si, a tot això, hi sumem el cost 
que suposa per als nostres cossos 
i ments invertir el doble de temps 
que els nostres companys en les 
feines domèstiques, en una eleva-
da exigència per un baix reconei-
xement i en una exigència estètica 
superior a la dels homes, entre 
d’altres, els factors de risc per a 
la nostra salut es multipliquen. 
Aquestes dades són encara més 
preocupants quan entra en joc el 
factor de l’origen, l’entorn social 
o la racialització de les dones. La 
visió androcèntrica de la ciència, 
la investigació i la tecnologia no 
ajuda. Poques vegades es té en 
compte l’impacte de deter- mina-
des malalties en les dones i, en 

LA SOCIETAT TÉ UN DEUTE  
AMB LES DONES
28 de maig 2021. Dia Internacional d’Acció per a la salut de les dones.
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conseqüència, se’ns aboca moltes 
vegades a la sobremedicació.

 L’esperança de vida de les dones 
és més alta que la dels nostres 
companys, però les dones arribem 
als últims anys de vida en pitjors 
condicions de salut, cosa que 
genera un percentatge més alt de 
dependència. CCOO creiem que 
cal abordar un veritable canvi de 
model d’atenció a la gent gran 
basat en  la gestió directa pública i 
orientat a la preservació de la salut 
de les persones, tot garantint una 
vida digna i un envelliment salu-
dable. Cal desenvolupar i dotar de 
recursos la Llei de promoció de l’au-
tonomia personal i l’atenció a les 
persones en situació de dependèn-
cia, i crear un gran proveïdor públic 
(Institut Català de la Dependència) 
tenint en compte la salut i les con-
dicions de vida de les dones.

Als riscos de salut addicionals i al 
seu tractament insuficient, hi hem 
d’afegir l’agressió directa i el do- lor 

de les violències masclistes. Seguim 
vivint situa- cions d’assetjament i de 
discriminació per raó de gènere, i 
continuem sent assassinades pel fet 
de ser dones.

CCOO de Catalunya proposa la 
negociació d’un pacte nacional per 
a la reconstrucció de l’estat del ben-
estar que corregeixi la situació de 
discriminació de les dones. El pacte 
hauria de contenir:
 · Canvis substancials en el sistema 

de salut. Es necessita un finan-
çament suficient i un model de 
base pública que prevegi la salut 
preventiva, la recerca i la investi-
gació, i que reforci la salut assis-
tencial i comunitària.

 · El compliment de les polítiques 
de gènere en els processos 
d’investigació, en la ciència i en 
la medicina, tenint en compte 
la morbiditat diferencial entre 
dones i homes (ara, més que mai, 
amb la COVID).

 · La formació en matèria de gène-

re per a les persones que treba-
llen en la salut i la dependència.

CCOO de Catalunya reclama la 
implantació de mesures eficaces 
per a la protecció de la salut de les 
treballadores a les empreses que 
permetin identificar els riscos espe-
cífics del col·lectiu femení i la seva 
correcta avaluació i eliminació.

CCOO de Catalunya proposa la 
negociació de les polítiques econò-
miques que impulsin la sortida de 
la crisi envers un nou model que 
tingui en compte la vulnerabilitat 
de la vida.

CCOO es dirigeix al nou Govern 
de Catalunya i, en particular, a la 
consellera de Feminismes i Igualtat, 
perquè lideri la implantació de 
polítiques de corresponsabilitat 
que generin una sensibilització per 
a la redistribució equitativa de les 
tasques domèstiques i de la cura de 
familiars.

La societat té un deute amb les 
dones. 
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L
a salut bucodental  és una 
part integral i essencial de la 
salut, ja que afecta directa-

ment la qualitat de vida de les per-
sones, tant per la seva relació amb 
funcions  fisiològiques de gran 
importància com pel seu impacte 
psicosocial.

El Reial Decret 1.030/2006, del 
15 de setembre, ja disposa de la 
cobertura  de l’atenció bucodental 
als processos aguts  de persones 
adultes, també inclou programes  
d’atenció bucodental  destinats 
als infants, encara que la realitat 
és que, bàsicament, donen servei 
d’extracció  i control d’infeccions.

La salut bucodental s’ha 
d’incloure en les prestacions gra-

tuïtes del Sistema nacional de salut. 
Ja que sovint els serveis privats  
són inaccessibles per a la població 
amb ingressos econòmics baixos.

L’enquesta de salut de Catalunya 
del 2018 assenyala que el 59% de 
la població adulta duia un any

o més que no utilitzava cap ser-
vei d’odontologia per qüestions 
econòmiques: baixos ingressos, 
atur, invalidesa, en canvi, sí que ho 
havien fet persones amb una situa-
ció econòmica amb més recursos.

Aquesta llei fa una especial 
referència a la necessitat de una 
major atenció a la prevenció i la 
promoció, ja que s’evitaran mals 
majors. Així dons, la prevenció 
ha de tenir un paper prioritari en 

les polítiques en relació a la salut 
bucodental 

L’objecte de aquesta llei és la 
regulació de totes les activitats rela-
cionades amb la salut bucodental, 
per prevenir les malalties, protegir 
i promoure la salut bucodental, 
garantir la seguretat i la qualitat de 
l’atenció de la salut bucodental.

AQUESTA LLEI S’APLICARÀ ALS 
PROFESSIONALS:
 · Els  usuaris dels serveis de salut.
 · Els professionals de l’atenció de 

la salut bucodental i la resta de 
treballadors que exerceixen en 
aquest àmbit.

 · Les clíniques, els laboratoris, els 
establiments, les entitats assegu-

LLEI 12/2020, DEL 13 D’OCTUBRE, D’ATENCIÓ 
PÚBLICA A LA SALUT BUCODENTAL
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radores, les empreses i les_indús-
tries de l’àmbit de la salut buco-
dental que exerceixen Catalunya.

PRINCIPIS INFORMADORS I  
D’ACTUACIÓ:
a. La consideració de la salut buco-

dental com a part integral de la 
salut de las persones.

b. La progressivitat en l’assoliment 
d’una atenció de la salut buco-
dental universal, equitativa i     
gratuïta.

c. La garantia de la qualitat i la 
seguretat de l’atenció bucoden-
tal, tant al àmbit públic con en el 
privat.

d. L’assumpció de la prevenció de 
las malalties bucodentals  i de la 
promoció de la salut bucodental 
com a eixos fonamentals de la 
promoció de la salut general.

e. La garantia  d’equitat  en 
l’atenció de la salut bucodental, 
independentment del municipi 
de Catalunya on els usuari esti-
guin empadronats.

DESTINATARIS DEL PROGRAMA
 · Les persones fins a catorze anys.
 · Les persones en situació de 

vulnerabilitat social o en risc 
d’exclusió social.

 · Els titulars o beneficiaris de la 
Renta garantida de ciutadania.

 · Els infants i adolescents tute-
lats per l’òrgan competent en 
matèria d’atenció a la infància i 
l’adolescència.

 · Els infants i adolescents en 
centres educatius o terapèutics 
depenent del departament 
competent en matèria d’exclusió 
penal i justícia juvenil.

 · Les persones amb una renta fami-
liar anual bruta igual o inferior a 
1,3 vegades l’Indicador de la renta 
de suficiència de Catalunya. Per a 
l’any 2021, 569,12 euros, per tant 
persones amb ingressos iguals o 
inferiors a 739,85 euros mensuals 
o a 10.358 euros anuals

 · Les persones amb una vulnera-
bilitat social acreditada amb un 
informe específic dels treballa-
dors socials.

 · Les persones amb unes condi-
cions de salut que comporten 
un risc  per a la salut bucodental, 
d’acord amb el que estigui esta-
blert  pel reglament.

 · La resta de la població, a la qual 
s’aplicarà  progressivament 
d’acord amb els termes esta-
blerts pel reglament.(5 anys des 
de la publicació al DOGC).

PERSONES  AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL
Els protocols han d’establir les dis-
posicions especials per a tractar 
específicament, amb les  infraes-
tructures i els professionals  ade-
quats, cadascun dels casos de les 
persones amb una diversitat fun-
cional física o psíquica que incideix 
en la seva salut bucodental o en el 
tractament de les malalties buco-
dentals.

SERVEIS INCLOSOS EN EL 
PROGRAMA D’ATENCIÓ DENTAL A 
CATALUNYA.
a. Les revisions periòdiques per-

tinents per a prevenir i diag-
nosticar les malalties dentals i 
promoure la salut bucodental, 
i el seguiment dels casos quan 
els professionals ho aconsellin 
per assegurar l’evolució clínica 
correcta de la salut dental.

b. El tractament dels processos 
odontològics aguts, en concret 
del processos  infecciosos o infla-
matoris que afecten l’àrea buco-
dental, dels traumatismes ossi-
dentals, de les ferides i lesions de 
la mucosa oral i de la patologia 
aguda de l’articulació temporo-
mandibular.

c. Les higienes dentals, les tar-
trectomies i les profilaxis perio-
dontals.

d. Els tractaments conservadors  i 

pulpars de les dens afectades  
per càries o la malaltia  perio-
dontal.

e. Els procediments preventius 
diagnòstic i  terapèutics perti-
nents en el marc de les malalties 
de la dentició temporal amb 
repercussió severa.

DENTISTA D’ATENCIÓ PRIMARIA
 · S’encarregaran de l’assistència 

bucodental gratuïta profes-
sionals sanitaris (infermers, 
pediatres, professionals de la 
medicina familiar i comunitària, 
higienistes, odontòlegs i esto-
matòlegs).

 · Es crearà l’Oficina de Salut 
Bucodental, que vetllarà per 
l’aplicació efectiva del programa 
d’atenció dental de Catalunya 
d’acord amb els principis 
d’equitat i universalització.

 · Col·laborar amb l’Agència 
Catalana del Consum, per garan-
tir els drets dels consumidors.

 · El Govern, a proposta del depar-
tament competent en matèria 
de salut, en el moment que sigui 
viable pressupostàriament, ha 
d’incloure en els pressupostos de 
l’exercici corresponent la dotació 
necessària per ampliar els serveis 
de programa d’atenció dental de 
Catalunya.

 · El Govern ha d’aprovar, en el 
terme d’un any, les disposicions 
necessàries per a desplegar i apli-
car aquesta llei.

 · Els preceptes que comporten 
despeses amb càrrec als pressu-
postos de la Generalitat produei-
xen efectes a partir de l’entrada 
en vigor de la llei de pressu-
postos corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Aquesta llei entra en vigor l’endemà 
d’haver estat publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 15 d’octubre de 2020. 
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PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTIVITATS 
CULTURALS, GENERE I MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA TARDOR- HIVERN 2021
VORMAROS

SETEMBRE
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“EL PSUC A SANTA 
COLOMA DE GRAMANET”
Aquesta presentació es farà 
presencial i telemàtica
Organitza l’activitat: Unió de 
VORMAROS i Federació de 
Pensionistes 
Localitat: Mollet
Lloc: Sala Marineta
Dia: el dijous 16 de setembre
Hora: 19 hores
Intervindran: l’autor del llibre, Chema Corral, Xavier 
Hernández, Secretari General Federació JJ i PP de 
CCOO Vormarós i Jordi  Mayol, responsable de Cultura 
de la Fed JJ i PP de CCOO Vormarós 
Informació: adreça electrònica. vormaros@ccoo.cat
Persona/es de contacte: Jordi Mayol/Quim Fornés
Tel: 93 860 19 40

OCTUBRE 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“EL PSUC A SANTA 
COLOMA DE GRAMANET
Aquesta presentació es farà 
presencial i telemàtica
Organitza l’activitat: Unió de 
VORMAROS i Federació de 
Pensionistes 
Localitat: Mataró. 
Dia: el dijous 14  d’octubre
Lloc: Centre Civic Pla de 
Boet/i o Local de Podem
Hora: 19 hores
Intervindran: l’autor del llibre, Chema Corral, Xavier 
Hernández, Secretari General Federació JJ i PP de 
CCOO Vormarós i  Francisco Carneros de l’Executiva 
de la Fed PP i JJ CCOO Vormarós i veí de Mataró
Informació: adreça electrònica vormaros@ccoo.cat
Persona/es de contacte: Jordi Mayol/Quim Fornés
Tel: 93 860 19 40

SENDERISME: ITINERARI PER GALLECS EN 
RECORD DE L´ANNA BOSCH, 1ª ALCALDESSA 
DEMOCRÀTICA DE MOLLET

Organitza l’activitat: Unió de VORMAROS i Federació 
de Pensionistes 
Localitat: Mollet. Sortida al costat de l’esglèsia.
Dia: dimecres 20 d’octubre
Hora: de 9 a 12h. amb vermut.
Informació adreça electrònica: vormaros@ccoo.cat 
Persona/es de contacte: Jordi Mayol/Quim Fornés
Tel: 93 860 19 40
  
NOVEMBRE
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“EL FILL DEL XÒFER”
Aquesta presentació es farà 
presencial i telemàtica
Organitza l’activitat: Unió de 
VORMAROS i Federació de 
Pensionistes 
Localitat: Granollers a la Sala 
Edison
Dia: dijous 25 de novembre
Hora: 18’30 h
Intervindran: el mateix autor 
en Jordi Amat, en Jordi Guiu professor de Socologia 
de la Pompeu Fabra i en Jordi  Mayol responsable 
Cultura de la Federació JJ i PP de CCOO Vormarós
Informació: adreça electrònica: vormaros@ccoo.cat
Persona/es de contacte: Jordi Mayol/Quim Fornés
Tel: 93 860 19 40
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BLLAPAG ( Baix Llobregat, Alt 
Penedès – Anoia i Garraf ) 

NOVEMBRE
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
“COMO UN PULSO
Organitza l’activitat: Federació 
de Pensionistes del  BLLAPAG
Localitat: Cornellà  
Més informació: fjubil.bllapag@
ccoo.cat
Persona de contacte: M Carme 
Romero  
Tel: 660 454 867 / 671 542 187  

BARCELONA/BARCELONÉS

OCTUBRE
SORTIDA ASTÚRIES: EL PAPER DE LES DONES A 
LA MINERIA ASTURIANA
Organitza l’activitat: 
Federació de Pensionistes 
de Catalunya
Dies: del 13 al 18 
d’octubre
Informació adreça elec-
trònica: fjubil.cultura@
ccoo.cat
Persona/es de contacte: Estrella Pineda i Jordi Ribó
Tel: 93 481 27 69  

SORTIDA A CARDEDEU – SANT HILARI
Organitza l’activitat: 
Grup Camí: Federació de 
Pensionistes
Localitat: Cardedeu
Dia: dimecres  20 
d’octubre
Hora:  07:30h Estació de 
Sants 
Informació adreça electrònica: fjubil.cultura@ccoo.
cat
Persona/es de contacte: Barcelona: Jordi Ribó/Isidre 
Rabadà
Tel: 93 481 27 69

NOVEMBRE
SORTIDA SANT FELIU DE LLOBREGAT – PAPIOL 
(VISITA DE LES ESCLETXES).
Organitza l’activitat: Grup Camí: Federació de 
Pensionistes

Localitat: Barcelona
Dia: dimecres  10  de novem-
bre
Hora: 08:30h Estació de Sants 
Informació adreça electròni-
ca: fjubil.cultura@ccoo.cat
Persona/es de contacte: 
Barcelona: Jordi Ribó/Isidre 
Rabadà
Tel: 93 481 27 69

TAULA RODONA: Maltractament de les persones 
grans. Un problema silenciat
Organitza: Federació 
de Pensionistes de 
Catalunya
Localitat: Barcelona
Lloc: Via Laietana,16
Informació adreça elec-
trònica: fjubil.cultura@
ccoo.cat
Persona/es de contacte: Jordi Ribó i Estrella Pineda
Tel: 93 481 27 69

DESEMBRE
SORTIDA EL PARC 
PREHISTÒRIC DE 
CAPELLADES:  L’ABRIC  
ROMANÍ
Organitza: Federació de 
Pensionistes de Catalunya
Localitat: Capellades
Dia: dimecres 15 desembre
Informació adreça electrònica: fjubil.cultura@ccoo.cat
Persona/es de contacte: Estrella Pineda i Jordi Ribó
Tel: 93 481 27 69 

TERRES GIRONINES

TARDOR
SORTIDA VINCULADA 
EL MEMORIAL 
DEMOCRÀTIC A L´ALT 
EMPORDÀ
Organitza: Federació de 
Pensionistes de Girona. 
Localitat: pendent de 
concreció 
Informació adreça electrònica: mpluvinet@ccoo.cat
Persona de contacte: Montse Pluvinet
Tel. 608 922 976
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