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Miquel Lluch
Secretari general

EDITORIAL

“

”

ÉS L’HORA D’ESTAR ALERTA

Q
ueden divuit mesos de l’actual legislatura. És ben cert que s’han 
assolit avenços i modificacions legislatives potents: reforma de pen-
sions, increments del salari mínim, modificació de la legislació labo-

ral, llei de l’eutanàsia i d’altres per avançar en la igualtat de gènere i contra 
l’assetjament.

Totes aquestes reformes i modificacions s’han fet realitat malgrat l’oposició 
dels partits de la dreta, amb diversos posicionaments. Els seus mitjans de 
comunicació han fet d’altaveu de la perversitat amb la qual aquests partits 
renegaven de la viabilitat econòmica o moral d’aquestes mesures.

Val a dir que l’actual govern estatal, de caire progressista, té encara dins 
el seu acord de govern mesures de modificació legislativa, i d’altres pen-
dents de redacció, com són la 2a fase de la reforma de pensions pel que fa 
a l’ampliació del nombre d’anys per calcular la pensió, requisit que exigirà la 
CEE, modificació de cotitzacions al règim d‘autònoms, increment de les pen-
sions mínimes, destopament de les bases de cotització màxima, estatut dels 
becaris/ pràctiques, reducció de jornada per als treballadors i treballadores 
que tenen cura de persones dependents amb cotitzacions del 100 per 100 a 
la Seguretat Social, mesures totes aquestes que tornaran a trobar l’oposició 
dels partits de dretes i de les patronals.

Pel que fa al pacte de rendes, tan necessari per compensar de manera 
progressiva les despeses originades per la pandèmia i la guerra, que queden 
reflectides en l’increment de l’IPC, les expectatives no són gens bones. I si no 
es fa realitat aquest pacte, serem la classe treballadora qui, un altre cop, rebrà 
l’impacte de la pèrdua de poder adquisitiu i de qualitat de vida.

Haurem també d’estar amatents a les exigències d’Europa respecte al dèficit 
i al deute de l’Estat espanyol, situat ara entorn dels 31.000 € per càpita.

Un altre element que, a Catalunya, podria corregir eficientment la desigual-
tat per a les classes més desafavorides és l’IRSC, que continua després de 12 
anys sense actualitzar-se en relació a l’IPC, com hauria de ser. Cada cop hi ha 
més gent que, fins i tot treballant, no pot arribar a final de mes, ni tampoc 
accedir a les prestacions socials econòmiques vinculades a l’IRSC.

Des de CCOO participem i participarem en totes les meses de diàleg social, 
tant en l’àmbit estatal com en el català, esperant que els acords siguin el 
reflex de les nostres propostes, parcialment o totalment.

Per poder-ho aconseguir, és necessari, com sabeu, mantenir una lluita cons-
tant i transmetre la nostra posició en cadascun dels àmbits presents en el debat 
públic. Hem de compartir aquesta informació participant en tot tipus de con-
vocatòries, debats, manifestacions, concentracions, actes públics on el Sindicat 
fixi una posició. 

DES DE CCOO 
PARTICIPEM I 
PARTICIPAREM EN TOTES 
LES MESES DE DIÀLEG 
SOCIAL, TANT EN L’ÀMBIT 
ESTATAL COM EN EL 
CATALÀ, ESPERANT QUE 
ELS ACORDS SIGUIN 
EL REFLEX DE LES 
NOSTRES PROPOSTES, 
PARCIALMENT O 
TOTALMENT.
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ANTECEDENTS 
 · L’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 

va ser fruit d’un fort consens de país, que es va tras-
lladar a la mesura 85 de l’Acord Estratègic signat, el 
16 de febrer de 2005, pel Govern i els agents socials.

 El seu objectiu era fixar un “Indicador de rendes 
propi de Catalunya”, que fos referent per garantir 
que cap pensió quedés per sota del 80% d’aquest 
llindar.

 L’IRSC s’ha convertit en referència per a elements 
centrals de les polítiques socials a Catalunya. Així, 
avui serveix per a establir els requisits per a accedir a 
la Renda Garantida de Ciutadania, per a fixar la seva 
quantia, per a prestacions per atendre necessitats 
bàsiques, per a ajuts al pagament de lloguer, per a 
pensions d’aliments o per a fer front a la pobresa 
energètica. 

 · La seva quantia es fixa anualment per la Llei de 
pressupostos de la Generalitat.

 El 2008 es va acordar que:
 •   Les properes revisions de l’IRSC s’acordaran al mes 

d’octubre de cada any, prenent com a elements 
de referència:
- El valor IPC del mes de juliol de cada any
- Actualització AGE de l’IPREM
-  Efecte d’ambdues magnituds sobre l’evolució de
  les rendes baixes a Catalunya

SITUACIÓ ACTUAL
 · En la creació de l’IRSC, es va considerar que havia de 

ser superior a l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes 
Múltiples (IPREM), per tal de compensar el diferen-
cial del cost de la vida entre Catalunya i Espanya. La 
congelació de l’Índex català des de l’any 2010 no 
tan sols ha fet que es perdés la diferència del 6,4% 
fixada inicialment en relació a l’Índex estatal, sinó 
que, després dels increments acumulats del 8,5% els 
anys 2017, 2021 i 2022 de l’IPREM, finalment l’IRSC 
català queda en 1,74 % per sota de l’índex estatal.

 L’any 2006, l’IRSC es va fixar en 7.137,2 € anuals, 
i avui, l’any 2022, encara no arriba als 8.000 € 
(7.967,73€/any), quan, tenint en compte que entre 
els anys 2007 i 2021 la inflació anual acumulada de 
l’IPC a Catalunya va ser de 26,9%, i resultant que, 
durant el període comprès entre els anys 2007 i 
2010, l’IRSC es va actualitzar l’11,2%, resulta que, 
durant el període que porta congelat de 2011 
a 2021, l’increment acumulat dels preus segons 
l’Institut d’estadística INE ha estat del 15,6%, per-
centatge que s’hauria d’haver aplicat per a la seva 
actualització, si haguessin complert els governs els 
compromisos adquirits en el seu dia.

 · Al Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’any 2022, en la disposició addicional 17, “Indicador 
de Renda de Suficiència de Catalunya”, es fixa la 
quantia d’aquest referent en 569’12 euros/mes o 
7.967’73 euros any; la mateixa quantia que l’any 
2010.

 Com a dada a tenir en compte, la quantia de l’IRSC 
l’any 2020 ja va ser inferior al límit de pobresa d’un 
adult a Catalunya (3.397’92 euros/any).

INCREMENT DE L’IRSC JA!, MODIFICACIONS 
PRESSUPOSTOS 2022
 · La manca de sensibilitat, de compromís i de 

voluntat política amb els sectors més febles de 
la nostra societat, que han tingut i tenen els dife-
rents governs de la Generalitat els darrers 12 anys, 
confirma la limitació, l’efecte i l’abast de les nefastes 
polítiques socials que estan duent a terme, i com a 
conseqüència, està comportant una clara regressió 
social a Catalunya.

INCREMENT DE L’IRSC
La Federació de Pensionistes i Jubilats de Catalunya de CCOO denuncia la congelació de l’IRSC des 
de fa 12 anys, i reclama al Govern, i a les organitzacions polítiques amb representació al Parlament 
de Catalunya, les modificacions pressupostàries necessàries per incrementar significativament l’IRSC. 

SINDICAT IRSC
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 Tot això es dona en un escenari de màxima urgèn-
cia, que exigeix respostes a la situació per les quals 
travessen les persones més vulnerables, les més 
necessitades, les més pobres entre els pobres del 
nostre país. 

 La situació d’extrema precarietat a la qual es veuen 
exposats els col·lectius més vulnerables (ingressos 
salarials inferiors a l’SMI, pensions mínimes i no con-
tributives, persones registrades a l’atur) reclama ajuts 
específics directes i l’increment inajornable de l’IRSC, 
que determina la quantia de la renda garantida de 
ciutadania, que és un suport de milers de persones 
sense recursos.

 · Per aquestes raons, davant d’aquesta crisi econò-
mica i social, apel·lem als grups parlamentaris i al 
Govern de Catalunya perquè, en els Pressupostos 
de l’actual any 2022, incorporin urgentment les 
modificacions necessàries per incrementar significa-
tivament l’IRSC, no ajornant més una mesura que és 
clau per a moltes llars catalanes.

MOBILITZACIONS 
 ·  La Federació de Pensionistes i Jubilats de Catalunya 

de CCOO dona suport i es posiciona a favor dels 
plantejaments de la Plataforma Unitària de la Gent 
Gran de Catalunya i del Consell Assessor de la Gent 
Gran de Barcelona, en relació a la campanya que 
està duent a terme la Plataforma, així com amb els 
manifestos d’ambdues entitats, en relació a la revisió 
i l’actualització de l’IRSC.

 El passat dia 23 de març, en la manifestació convocada 
a Barcelona pels sindicats majoritaris i altres organitza-
cions i entitats socials, sota el lema “Frenem els preus, 
evitem la pobresa”, la Federació de Pensionistes i 
Jubilats de Catalunya de CCOO va mostrar una sèrie de 
cartells amb eslògans reivindicant l’increment de l’IRSC, 
que contenien les frases següents: 

 -   12 anys amb l’IRSC congelat. ÉS hora de fer justícia!
 -   Prou d’abús a les persones més vulnerables. 

Increment de l’IRSC ja!
 -   No hi haurà futur sense consciència social. 

Augmentem l’IRSC ja!
 -   Les rendes mínimes són insuficients. Ja n’hi ha 

prou de tenir l’IRSC al congelador!
 -   IRSC és l’Índex de Renda de Suficiència de 

Catalunya. Insuficient des de fa ja 12 anys!
 -   Les persones més vulnerables no podem passar 

desapercebudes. IRSC digne ja!
 -   12 anys d’irresponsabilitat són suficients. No 

ajornen més l’increment de l’IRSC!
 · De no donar-se resposta a l’increment de l’IRSC, 

per part del Govern, la Federació de Pensionistes i 
Jubilats de Catalunya de CCOO, conjuntament amb 
altres organitzacions sindicals i entitat socials, con-
vocarem mobilitzacions, fins a aconseguir que l’IRSC 
sigui revisat i actualitzat amb els percentatges que 
s’haurien d’haver aplicat. 

José González Mora
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya.  

SINDICAT IRSC

CARTA RESPOSTA DEL SÍNDIC DE GREUGES  
DE CATALUNYA

SINDICAT - PUGGC

Benvolgut senyor,
Amb referència a la queixa 2972/2022, relativa a la 
manca d’actualització de l’import de l’Indicador de la 
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per part de 
la Generalitat de Catalunya, us comunico que en data 
17 de maig de 2022 el conseller d’Economia i Hisenda 
m’ha tramès l’informe de l’Oficina de Relacions 
Institucionals i la resposta que es va enviar per correu 
electrònic el 13.10.21 a la Plataforma Unitària de la 
Gent Gran de Catalunya.

De l’informe que se m’adjunta es desprenen les consi-
deracions següents:
La Secretaria del Conseller del Departament 
d’Economia i Hisenda va rebre un escrit de la 
Plataforma de la Gent Gran de Catalunya a principis 
del mes d’octubre, al qual se li va donar resposta per 
correu electrònic el 13.10.21 a les 15:24h.
Concretament, la resposta va ser:
“D’acord amb les indicacions del cap del Gabinet, Sr. Josep 
Vicenç Mestre, li enviem l’agraïment per la recepció de la 
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seva carta així com també l’amabilitat de la trucada que 
acaben de mantenir. És per aquest motiu que es posa a la 
seva disposició per mirar de resoldre aquest o d’altres pro-
blemes si està al seu abast.
Tal com han parlat per telèfon, en aquest cas, la compe-
tència recau a Drets Socials que és el departament que ha 
de formalitzar la petició de cara als propers pressupostos”.
Així, doncs, des del Departament d’Economia i Hisenda 
es va donar resposta immediata a l’escrit enviat per la 
Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya.
Pel que fa a la valoració del fet que exposeu en el vostre 
escrit, s’informa que l’actualització de l’IRSC s’estableix 
anualment a la Llei de Pressupostos, en termes men-
suals i en termes anuals (equivalent a 14 mensualitats). 
El projecte de llei de pressupostos per a l’any 2022 es 
va elaborar d’acord amb l’ORDRE ECO/142/2021, de 29 
de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2022, on s’estableixen tant els criteris com els ter-
minis que tenen els departaments per fer les propostes 
d’incorporació a l’articulat de l’Avantprojecte de llei de 
pressupostos per al 2022. Sobre la qüestió de l’IRSC no 
es va rebre cap proposta al respecte.
Tanmateix, cal tenir en compte que l’IRSC és un indicador 
de gran rellevància en l’àmbit de les polítiques socials de 
la Generalitat perquè és la referència per establir el llindar 
d’accés a diverses prestacions socials i també per deter-
minar-ne la quantia, entre altres de la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC). Addicionalment també és un indicador 
que s’utilitza de referència en el càlcul de la contribució 
dels usuaris al finançament de determinats serveis socials 
que no tenen caràcter gratuït.
Si bé és cert que actualment l’IPREM està per sobre 
de l’IRSC, en un 1,7%, cal dir que fins l’entrada en vigor 
dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2022, i des de 
la creació de l’IRSC el 2006, aquest sempre havia estat 
superior a l’IPREM (59 euros anuals en còmput de 14 
pagues el 2021, per exemple).
Cal tenir en compte que l’any 2021 ja es va haver de 
suplementar la RGC amb 140 milions d’euros addi-

cionals i es preveu que enguant també s’hagi de 
suplementar per cobrir el cost atès que encara no 
s’’ha recuperat l’impacte negatiu de la pandèmia i que 
l’equiparació de l’IRSC a l’IPREM requeria d’un cost 
addicional per a la Generalitat d’entre 25 i 30 milions 
d’euros per la consegüent actualització que caldria fer 
de la RGC.
Esperant que aquesta informació us sigui d’utilitat, 
dono en principi per finalitzades les meves actuacions.
Us agraeixo la confiança que heu dipositat en aquesta 
institució i resto a la vostra disposició per qualsevol 
altre assumpte que em vulgueu exposar en el qual 
sigui possible la meva intervenció. 

SINDICAT - PUGGC
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ASSESSORAMENT INFORMA...

C
om sabeu, la disposició 
addicional primera de la 
Llei 21/2021, de reforma de 

pensions, pactada en el marc del 
Diàleg Social, regula un comple-
ment de pensió per a totes les 
persones que s’han jubilat anti-
cipadament entre els anys 2002 i 
2021, quan acreditin una carrera 
de cotització especialment àmplia, 
i l’aplicació dels nous coeficients 
de jubilació anticipada aprovats en 
la reforma els haguessin estat més 
beneficiosos que els que en el seu 
moment estaven en vigor quan es 
van jubilar.

En concret, els requisits que han 
de complir són:
 · que les seves pensions de jubi-

lació hagin estat causades en 
alguna modalitat de jubilació 
anticipada (voluntària o involun-
tària),

 · que ho hagin estat entre els anys 
2002 i 2021,

 · que les seves carreres de cotitza-
ció efectiva haguessin estat de 
44 anys i 6 mesos o més o, alter-
nativament, de 40 anys cotitzats 
i la seva pensió sigui inferior a 
900 euros/mes.

La norma estableix que 
l’administració de la Seguretat 
Social ha de procedir d’ofici a la 
revisió de totes les pensions que 
compleixin aquests requisits i, si 
escau, ha de procedir al reconeixe-
ment d’un complement de pensió 
per l’import de la diferència entre 
la quantia resultant d’aplicar a la 
pensió inicial els nous coeficients 
reductors previstos en la reforma 
de 2021 i la pensió inicialment 
reconeguda en aplicació dels coe-
ficients que estaven en vigor en el 
moment de la jubilació.

El nombre de jubilacions anti-
cipades en vigor que compleixen 
amb els criteris anteriorment 
assenyalats s’eleva a 304.743 pen-
sions. No obstant això, la mateixa 
informació que en el seu moment 
donava el Ministeri de Seguretat 
Social ja advertia que un nombre 
significatiu d’aquestes pensions 
no generarien complement per 
diverses causes (estar en pensió 
màxima, etc.).

Segons ens trasllada l’INSS, 
el mes de març de 2022, 
l’administració de la Seguretat 
Social ha procedit a la revisió 
d’ofici de totes les prestacions que 
compleixen amb els requisits per 
a establir, en el seu cas, el comple-
ment que correspongui. El proce-
diment que ha seguit l’INSS per a 
aquest treball ha partit d’un procés 
estadístic centralitzat, que s’ha 
complementat amb la tramitació 
manual per part de les direccions 
provincials en determinats expe-
dients que presentaven algun tipus 
d’incidència.

Aquest primer procés de regu-
larització ha tingut, com a resultat, 
l’assenyalament d’un nombre de 
pensions amb el complement 
reconegut amb efectes d’1 de 
març de 2022 de 98.986 pensions 

(97.658 reconegudes en el pro-
cés centralitzat i 1.328 tramitades 
manualment per les DDPP).

No obstant això, l’INSS reconeix 
que hi ha encara expedients que 
mantenen incidències (en reconei-
xen una mica més de 32.000) que 
no ha estat possible incloure en la 
nòmina de març, per a les quals es 
preveu que es resolguin el mes de 
juny (incloent els endarreriments 
corresponents).

Respecte de la quantia del com-
plement que s’ha reconegut ja, 
aquesta pot aconseguir un import 
màxim: 290,16 €, sent la distribució 
dels que ja estan reconeguts els 
següents:

Complement-trams Nombre pen-
sions

%

Import > 200 € 88 pensions 0.09%
Entre 150 € i 199,99 € 186 pensions 0.19%
Entre 100 € i 149,99 € 957 pensions 0.97%
Entre 50 € i 99,99 € 10.364 pensions 10,61%
Entre 25 € i 49,99 € 35.963 pensions 36,82%
Entre 0,01 € i 24,99 € 50.100 pensions 51,30%

Hem d’esperar, per tant, fins 
que culmini el procés de revisió 
d’expedients el mes de juny, per a 
avaluar de manera completa l’abast 
d’aquesta mesura i, en el seu cas, 
sol·licitar la revisió de les situacions 
que haguessin pogut quedar sense 
resoldre adequadament, mitjançant 
el procediment de revisió d’ofici 
que ha dut a terme l’administració 
de la Seguretat Social.

En espera que aquesta informació 
us sigui d’utilitat, rebeu una saluta-
ció. 

Carlos Bravo Fernández
Secretari confederal de polítiques públiques i pro-
tecció social

COMPLEMENT DE PENSIONS DE JUBILACIÓ 
ANTICIPADA - REFORMA DE PENSIONS 2021



1r DE MAIG

8 Pensionistes

P
er fi! Després d’haver vist com la pandèmia limita-
va les celebracions del Primer de Maig durant dos 
anys, aquest 2022 vam tornar a ser al carrer un 

diumenge esplendorós per reivin- dicar que els treba-
lladors i treballadores no carreguem sobre les nostres 
espatlles el pes de la crisi provocada per la invasió 
d’Ucraïna i l’espiral inflacionista. Via Laietana avall, a 
Barcelona, i en molts altres punts del país (i d’arreu 
del món), vam desfilar juntament amb companys i 
companyes d’altres sindicats i organitzacions ciuta-
danes amb el lema “La solució: contenir preus, apujar 
salaris, po- sar fi a les desigualtats”, amb la intenció de 
fer sentir la nostra veu alta i clara davant els in- tents 
de repetir l’estratègia del 2012 i fer que, mentre les 
empreses continuen tenint bene- ficis (sovint, a l’alça), 
els sous dels treballadors i treballadores s’estanquen 
i amenacen fins i tot de caure en els nous convenis. 
Per aques- ta raó vam denunciar que aquesta pujada 

de preus, que s’està notant particularment en el cistell 
de consum de les llars més modestes, però per sobre 
dels índexs mínims, ha de ser compensada mitjançant 
mesures correctores que alleugin la situació.

També vam demanar mesures que posessin fre als 
preus dels lloguers, un dels principals llasts dels joves 
a l’hora d’emancipar-se, i vam valorar, juntament amb 
els companys i com- panyes d’UGT, els resultats que 
ja està donant la reforma laboral, tant en termes de 
recuperació de la ultraactivitat dels convenis com en 
termes de canvi radical en l’estructura del mercat de 
treball, on els contractes temporals estan deixant de 
ser la regla per convertir-se en l’excepció.

De fet, aquest canvi es va poder veure en la crema 
de contractes temporals que van dur a terme els com-
panys i companyes d’Acció Jove i Avalot davant la seu 
de Foment del Treball per tal d’escenificar el canvi radi-
cal que havia suposat la reforma del treball en el mer-
cat laboral i la manera d’entrar-hi de molts joves, que ja 
no s’hauran de conformar amb la precarietat.

Però abans d’arribar a aquest punt, la mar- xa de la 
manifestació es va aturar en un moment d’especial 
emoció. Al principi de la Via Laietana, la capçalera de 
la manifes- tació es va aturar, es va fer el silenci i una 
violoncel·lista va fer una emotiva interpreta- ció d’El 
cant dels ocells, en homenatge a les 85 persones mor-
tes en accidents de treball durant l’any passat.

El punt final de la manifestació, aquest any sí, va ser 
al capdavall de Via Laietana, on l’ambient, a més de 
ser reivindicatiu, es va tenyir de festa. Els parlaments 
dels secretaris generals van valorar la feina feta durant 
l’any i, en particular, amb la reforma, però sense deixar 
de posar l’accent en les demandes de recuperació 
del poder adquisitiu. També hi va haver un moment 
d’agermanament amb els treballadors i treballadores 
de tots els pobles i, en particular, els d’Ucraïna i els 
de Rússia, així com amb els nostres companys i com-
panyes que estaven reunits a les diferents manifesta- 
cions de Tarragona, Lleida, Girona, Igualada, Terrassa 
i Tortosa. I, finalment, perquè el Pri- mer de Maig és 
també una festa, el nostre tradicional vermut ens va 
aplegar per tancar el dia! 

UN PRIMER DE MAIG PER RECLAMAR 
LA SOLUCIÓ: CONTENIR PREUS, APUJAR 
SALARIS, POSAR FI A LES DESIGUALTATS
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E
l 1r de Maig, Dia Internacional del Treball, és la 
data reivindicativa i solidària per excel·lència 
amb la qual CCOO i UGT volem, en primer lloc, 

reivindicar un nou ordre mundial més just que situï 
les persones i el seu benestar davant dels interessos 
econòmics d’uns pocs. És per això que volem mostrar 
la nostra solidaritat amb el poble ucraïnès i, alhora, 
condemnem la injustificada guerra iniciada per Rússia 
amb la invasió d’Ucraïna; solidaritat que fem extensiva 
a aquella part del poble rus que no vol la guerra i que 
està sent detingut per exercir el seu dret a la protes-
ta, sense oblidar, en cap cas, els 26 conflictes bèl·lics 
oberts al món. Igualment, volem manifestar el nostre 
més enèrgic rebuig al gir històric que ha fet el govern 
d’Espanya respecte al Sàhara Occidental, allunyant-se 
de la resolució 690 de l’ONU del 29 d’abril de 1990, i 
expressar el nostre suport i solidaritat amb el poble 
sahrauí i la seva causa.

L’OCUPACIÓ COM A PRINCIPAL OBJECTIU
La modificació dels elements nuclears de la reforma 
laboral de 2012 és un dels moments més importants 
a l’escenari del diàleg social, encara que no és l’únic. 

Els acords, entre d’altres, que han regulat els ERTO al 
llarg de la pandèmia han estat un escut social que ha 
permès salvar l’ocupació de milions de persones tre-
balladores. També ens ha dut a una ràpida recuperació 
econòmica i, d’aquesta, a la recuperació de l’ocupació. 
Les dades d’atur registrat i d’afiliació a la Seguretat 
Social fa mesos que són millors que les que hi havia 
abans de l’impacte de la pandèmia.

La reforma laboral encara aspectes de profunditat 
com el reforç de la negociació col·lectiva, recuperant 
la ultraactivitat dels convenis col·lectius, la prevalença 
aplicativa del conveni sectorial davant del conve-
ni d’empresa i garantint el conveni d’aplicació a les 
empreses contractades i subcontractades. Però, per 
sobre de tot, és una reforma que situa canvis molt 
importants al model laboral, apostant pel mante-
niment i l’estabilitat a l’ocupació davant el model 
d’inestabilitat laboral anterior que ajustava el mercat 
de treball mitjançant els acomiadaments i l’abús de la 
temporalitat. UGT i CCOO tenim el convenciment que 
aquestes reformes contribuiran a superar la inestabili-
tat, la precarietat i l’excessiu ajust extern. També contri-
buiran a aprofundir en els mecanismes d’ajustament 

MANIFEST DEL 1r DE MAIG DE 2022
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intern a les empreses, cosa que ja incideix de forma 
positiva en la millora de la qualitat de l’ocupació amb 
un ritme desconegut abans del creixement del con-
tracte indefinit, situant-lo al centre de les relacions 
laborals al nostre país. Hem de continuar protegint 
l’ocupació amb una revisió de les causes i els costos 
de l’acomiadament per evitar que es faci servir com a 
mètode d’ajustament i, en canvi, apostar pels mecanis-
mes d’ajustament intern que conté l’acord assolit en el 
diàleg social.

CONTENIR ELS PREUS
Des de mitjans de 2021 la inflació s’ha accelerat tant a 
l’Estat espanyol com a l’eurozona, lligada als preus de 
l’energia i dels productes d’alimentació, mentre que els 
salaris pactats moderen la seva pujada. Tot això posa 
de manifest que les treballadores i treballadors i la 
negociació col·lectiva no han contribuït a la pujada de 
la inflació, sinó que es correspon a la pujada de preus 
empresarials per recompondre els marges de benefici.

La forta pressió inflacionista de l’energia, a la qual 
s’han d’afegir els efectes de la guerra d’Ucraïna, s’està 
estenent en els béns i serveis fonamentals, agreu-
jant de forma especial les llars amb menys ingressos 
i generalitzant situacions de pobresa energètica. És 
urgent prendre mesures eficaces per aturar la pujada 
de preus que empobreixen la classe treballadora.

CCOO i UGT saluden que el govern de l’Estat hagi 
pres mesures per afrontar les conseqüències gene-
rades per la guerra a Ucraïna, mesures que es consi-
deren positives, però del tot insuficients per protegir 
les persones més afectades per la forta pujada dels 
preus. A curt termini les mesures han de focalitzar-
se en alleugerir les conseqüències més negatives 
d’aquesta confrontació externa, especialment sobre 
els sectors vulnerables de la població; actuar sobre 

les causes de la pujada dels preus energètics i acon-
seguir un repartiment equilibrat de l’ajust entre totes 
les rendes, incloent-hi els beneficis empresarials i 
les rendes dels lloguers immobiliaris. A mitjà i llarg 
termini s’han de reforçar les mesures que permetin 
avançar en l’eficiència i l’autosuficiència energètica, 
fent una aposta clara per les energies renovables, que 
són l’energia més barata, eficient i respectuosa amb el 
medi ambient, i que pugui convertir el nostre Estat en 
el motor del canvi energètic a Europa..

APUJAR ELS SALARIS
És imprescindible garantir el poder adquisitiu de les 
llars, especialment d’aquelles persones amb menys 
recursos. D’aquí ve la importància de les diferents 
pujades de l’SMI i de les pensions referenciades a 
l’increment del cost de la vida. Ens trobem en un 
moment en què els elements bàsics del cistell de 
consum com l’electricitat, els carburants o els aliments 
registren fortes pujades de preu, empitjorant les condi-
cions de vida de la població.

Per tant, és important desenvolupar una negociació 
col·lectiva que freni la dinàmica de pèrdua de poder 
adquisitiu dels salaris, per evitar que es generi un pol-
vorí social i que es posi en risc la recuperació econò-
mica.

En aquest sentit, UGT i CCOO hem intentat negociar 
el 5è Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 
i no desistirem fins a aconseguir-ho, amb fórmules 
salarials que garanteixin el manteniment del poder 
de compra. Fórmules de revisió que no són diferents 
del que reclama la patronal als contractes públics. Per 
això, és fonamental incloure en els convenis col·lectius 
les clàusules de revisió salarial que permetin protegir 
els salaris davant dels increments desmesurats dels 
preus. Rebutjar aquestes clàusules, com estan fent les 
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associacions empresarials, és una forma molt oportu-
nista d’intentar fer caixa de forma irresponsable. Estem 
passant per un moment en què les fórmules de revisió 
salarial són totalment necessàries. Perquè la desigual-
tat també frena el creixement econòmic i no podem 
consentir que es pretengui sortir d’aquesta crisi a 
còpia de devaluar salaris, de generar més pobresa 
laboral i desigualtat social.

CATALUNYA HA DE LIDERAR LA RECUPERACIÓ 
SOCIAL I ECONÒMICA
A Catalunya, el 23,6% de la població està en situació 
de pobresa o exclusió social (1.993.100 persones). Ha 
estat especialment rellevant l’augment del nombre de 
persones amb manca material severa, que va passar 
del 4,7% al 7%. El 35,4% no té capacitat per afron-
tar despeses imprevistes, el 9,4% no pot mantenir 
l’habitatge a una temperatura adequada i el 10,8% es 
veu obligat a endarrerir el pagament de les seves fac-
tures de consum energètic, la qual cosa està relaciona-
da amb l’augment dels preus del gas i l’electricitat.

Aquesta darrera crisi ha posat a prova els mecanis-
mes del nostre sistema de protecció social per donar 
resposta a les situacions de pobresa, situacions que 
es veuen agreujades per la crisi derivada de la gue-
rra a Ucraïna i l’escalada de preus. El Govern de la 
Generalitat ha d’establir mesures concretes per pal·liar 
les situacions de pobresa i exclusió social: ajudes 
directes, incrementar l’indicador de rendes de sufi-
ciència (IRSC) congelat des del 2010, incrementar la 
cobertura de la renda garantida de ciutadania (RGC) 
perquè arribi a tothom que ho necessiti, l’activació 
d’un bo social de subministrament per a les persones 
més desfavorides i ajudes a treballadors i treballadores 
autònomes per casos d’afectació directa de pujades 
de preus d’energia.

Tanmateix, el reforçament del sistema sanitari que 
ha quedat fortament tocat després de la pandèmia 
o la millora del sistema educatiu tal com demana la 
comunitat educativa són qüestions que no poden 
esperar i que necessiten una resolució ràpida. Per altra 
banda, la protecció del nostre sistema d’immersió lin-
güística per assegurar que el català continuï sent una 
llengua d’acollida i aprenentatge, i que no es generi 
un sistema educatiu segregat.

Catalunya ha de saber orientar els fons europeus per 
a la construcció d’un nou model productiu, garantint 
que els projectes tinguin en compte criteris de res-
ponsabilitat social, amb impacte de gènere i orientats 
al compliment dels Objectius de l’Agenda 2030, afa-
vorint un impacte social i laboral positiu i generant 
ocupació de qualitat i estable. Cal una aposta clara per 

CADA DIA, UN PRIMER DE MAIG

El Primer de Maig és, indiscutiblement, la festa 
major del món del treball i, en- guany, després de 
dos anys de format pandèmic, venia molt de gust 
sortir un altre cop al carrer per a una celebració 
que, segons escrivia l’historiador Eric Hobsbawm, 
“és el festiu que més perso- nes celebren, després 
del 25 de desem- bre i l’1 de gener, i supera a 
molta distàn- cia qualsevol altra celebració reli-
giosa”. El Primer de Maig, però, és, a més de cele- 
bració i reivindicació, el moment en què —altre 
cop segons Hobsbawm— els tre- balladors i tre-
balladores es reconeixen com a classe més enllà 
d’ocupacions, llenguatges o nacionalitats.

Una mirada enrere cap al Primer de Maig del 
2021 ens permet, però, assaborir alguns èxits, com 
ara el de les recents eleccions sindicals a Glovo 
Groceries. Són de les primeres de l’economia de 
plataforma a Europa, marquen un punt d’inflexió, 
i fer-les ja era una victòria, però, a més, les hem 
guanyades. Tam- bé hem assolit una reforma labo-
ral que marca un canvi de model en la contrac- 
tació i fa que la precarietat deixi de ser la norma. 
Encara queda molt per fer: cal un pacte de rendes 
que freni la pujada dels preus i que no devaluï els 
salaris, perquè acabin les desigualtats.

Fem nostre, doncs, el propòsit que deia 
Hobsbawm de reconèixer-nos com a persones 
treballadores i reivindicar els nostres drets. Fem, 
doncs, que sigui Primer de Maig tot l’any. 

la indústria del nostre país amb un Pacte Nacional per 
a la Indústria dotat de pressupost suficient i actuacions 
transformadores, i pel desenvolupament d’un potent 
model energètic renovable que trenqui amb la depen-
dència històrica d’altres mercats i dels combustibles 
fòssils.

Les transicions iniciades, com l’energètica o la digi-
tal, han de ser justes i no poden deixar a l’estacada un 
important gruix de la classe treballadora.

Ara és l’hora de disposar de salaris suficients i dignes, 
de potenciar l’ocupació estable i de qualitat i d’acabar 
amb les desigualtats. La gent treballadora ho tenim clar, 
aquesta crisi no l’hem de pagar nosaltres! 

El 1r de Maig ho reivindicarem al carrer.
VISCA EL 1r DE MAIG!

1r DE MAIG
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P
oca gent hi ha a Girona que no  conegui la Mari o 
Maria i al que va ser el seu marit, Francesc Pararols, 
mort el 2015. Començo per aquí per senyalar el que 

ella em va dir després de pocs minuts de començar a 
parlar: “vivimos 68 años juntos !”... es notava com el trobava 
a faltar. La Maritxu, va néixer el 1924, vora de Donosti. 
Se la veu una dona amb  vigor i enteniment, malgrat les 
tristeses que la vida li ha reservat.... i té un piló de records 
que l’acompanyen.

Ho dic per ressaltar l’ extraordinària història d’aquesta 
parella que van tornar a Espanya, l’any 1956 amb els 
seus dos fills, provinents de  Rússia i que poc després 
s’instal·len definitivament a Girona. Militants comunistes, 
gent d’esquerres i també afiliats a CCOO...

Parlaré sobretot de les aventures, dificultats, i moments 
gratificants,que també n’hi va haver,  que va viure la Maritxu, 
quan el Govern Basc, el juny de 1937 (sis dies abans que 
caigués Bilbao en mans de la barbàrie feixista) va embar-
car, al port de Santurzi /Santurce, a 500 nens i nenes  en el 
vaixell Habana amb destinació a Leningrad  (actual Sant 
Petersburg). Entre ells hi havia la Maritxu, amb només 13 
anys,  la seva germana Luisa i dos cosins més petits. La mare 
li va dir:“Maritxu, tú eres la mayor y tienes que cuidar de todos”.

A Bordeus, canvien de vaixell. Una colla de mainada es 
queda a França, però 150 nens i nenes continuen viatge 
cap a Leningrad, a bord del Sontain . Va ser una travessia 
llarga, accidentada i plena d’incidents poc agradables, 
però el bon record que guarda és el de l’arrivada a 
Leningrad on els van rebre afectuosament. Els van cuidar, 
rentar, donar de menjar...i els van enviar a Crimea, vora el 
mar, perquè es refessin. Els esperaven quan passaven pels 
pobles, els saludaven, els feien regals. Es van sentir acollits 
i valorats. Allà van passar quatre mesos de pau, de segu-
retat,  aprenent rus. Un grup de 110 espanyols, entre ells 
la Maritxu, la germana i els dos cosins que mai se separa-
ven, van ser traslladats a Kíev, on van estar-hi 4 anys. Ella 
en guarda molt bon record,  com quan  anava amb una 
amiga russa a teatre els diumenges i,  fins i tot,  recorda 
algun passatge d’alguna obra en ucraïnès!

Quan Hitler va envair Rússia, el 1941, tot es va compli-
car molt. Van haver de tornar a fer vida de nòmades i van 
passar per varis refugis, no sense perills ni problemes. 
Després de travessar el Volga , van arribar als Urals, a Ufà 
(República de Baixkiria). En acabar 2a. Guerra Mundial,  
pocs mesos després, van ser traslladats a Moscou.

Allà van estudiar i viure  en comunitat, sempre tots 
junts, amb la germana i els cosins.  Ella concretament va 

entrar en una Escola Política, on va conèixer en Francesc 
Pararols. Es van casar de seguida i així van evitar que els 
destinessin separats. Ell era formador d’una escola d’oficis. 
Ella treballava en un magatzem de roba. Van néixer dos 
fills, en Jordi i en Sacha i van aprofitar la petita obertura 
per poder tornar a Espanya, l’any 1956. La germana i el 
cosí també van tornar amb ells. L’altra cosina havia mort 
de meningitis a Moscou. Les autoritats de la URSS es van 
cuidar de portar-los a Espanya, dient que ells eren convi-
dats i els volien acompanyar. Van embarcar a Odessa i els 
van portar fins  a València. L’Espanya de Franco no els va 
mirar amb bons ulls i no els va estalviar cap problema.

Després de visitar la família a Pasaia van decidir venir a 
Girona. Arribar aquí i començar de nou no va ser fàcil:  el 
Règim els tenia sota estricta vigilància, i els van cridar tres 
vegades per anar a Madrid per ser sotmesos a interrogato-
ris de la CIA, que volien conèixer secrets de l’Estat Soviètic. 
Malgrat les dificultats, poc a poc es va anar estabilitzant la 
seva vida. La Maria va fer classes a l’acadèmia Inlingua de 
rus i de castellà, fins que es va jubilar. En Francesc va tro-
bar una feina estable. L’any 1979 va ser escollit regidor de 
l’Ajuntament de Girona pel PSUC i va propiciar un govern 
d’esquerres fent alcalde a Joaquim Nadal.

Podeu imaginar que sota aquests grans trets s’amaga 
el coratge d’aquesta dona valenta que als 13 anys ja es va 
veure obligada a sortir de casa, deixar la família, i començar 
el camí de l’exili com tants altres nenes i nens republicans. 
Ella té un agraïment molt especial a Rússia  (llavors URSS), 
per acollir-los i educar-los. No ho oblidarà mai! 

Montserrat Guanter Salart
Federació de Pensionistes i Jubilades de CCOO de Girona

Nota: Aquest relat és fruit d’una entrevista amb Maria López Barrenechea, 
però també he utilitzat dades de l’article de P. Lanao i M. Torns publicat 
al” Punt Avui- Suplement de Fires” de l’octubre de 2021.

DONES QUE HAN DEIXAT EMPREMTA! MARITXU 
LÓPEZ BARRENECHEA: “LA NENA DE RÚSSIA”
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A
quest 28 de Maig commemorem el Dia 
Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, 
en un moment en què ja sembla definitiva la 

sortida de la pandèmia, gràcies a una vacuna que ha 
estat crucial per disminuir la transmissió i la gravetat 
de la simptomatologia de la COVID entre la població 
mundial.

Tot i així, hem de romandre vigilants pel que fa al 
seguiment dels seus possibles efectes secundaris, 
especialment als cossos de les dones, on existeixen 
clars indicis d’alteracions menstruals. Caldrà molta 
investigació amb perspectiva de gènere perquè la 
ciència avanci en diagnòstics àgils i en el tractament 
dels casos.

En aquests dos anys de pandèmia, la societat deu 
molt als sistemes de treball a distància, que han per-
mès mantenir l’activitat a moltes empreses i el servei a 
les persones usuàries. Tanmateix, la manca de regula-
ció del teletreball ha evidenciat dobles i triples presèn-

cies de les dones, a la feina i a casa, de manera que 
encara avui les dones han d’apel·lar a la corresponsabi-
litat dels seus companys homes per alleugerir la injusta 
càrrega de cura de familiars i de dedicació a tasques 
domèstiques, que és més del doble de temps diari que 
el que hi dediquen ells.

D’aquestes condicions es desprèn una més alta 
càrrega mental femenina, de la qual, en moltes oca-
sions, es deriven riscos psicosocials severs, com l’estrès, 
l’ansietat i la depressió. En definitiva: un empitjorament 
de la salut de les dones.

De fet, ser dona suposa, encara avui, un greuge 
afegit que es tradueix, per exemple, en dificultats de 
reconeixement de patologies professionals associades 
a activitats laborals ocupades massivament per dones, 
com la síndrome del túnel carpià, que va haver de ser 
sentenciada pel Tribunal Suprem perquè es qualifiqués 
com a malaltia laboral. D’aquesta manca de reconei-
xement es deriven bretxes retributives en prestacions, 
indemnitzacions, jubilacions…

Aquest últim any, les dones han patit més accidents 
in itinere, probablement causats pel treball parcial 
involuntari (que, en alguns sectors, assoleix el 60 %), 
parcialitat que fa que elles hagin de compatibilitzar 
diverses feines per cobrir necessitats bàsiques, la qual 
cosa genera més desplaçaments d’una feina a una 
altra.

Les malalties professionals, el 2021, van augmentar 
un 10 % més en el cas de les dones, i es van notificar 
un 60 % més de malalties professionals femenines 
a la pell, causades per metalls, dissolvents, perfums 
i agents infecciosos. Ara com ara, i tot i que mante-
nim la prudència esperant el text de la nova norma, 
la baixa menstrual situa un tema tabú al centre del 
debat, i legisla amb visió de gènere la qüestió de la 
normalització del dolor femení, tant per a les mateixes 
dones com per al sistema sanitari, problema que ha 
comportat, a més, automedicació i sobremedicació 
femenina: la ciència i la medicina, encara avui, no 
tenen rostre de dona.

La violència masclista i, especialment, l’explotació 
sexual de les dones no es poden deixar de banda 
quan parlem de la salut femenina sense biaix de classe, 
i més encara quan el nostre país se situa al capdavant 
de la Unió Europea en consum de prostitució i recep-
ció de turisme sexual. A escala internacional, hi ha 

28 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER 
LA SALUT DE LES DONES

DONES
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DONES

molts països sense avortament lliure i gratuït, i sense 
control del propi cos per les dones, cosa que n’aboca 
moltes a avortar clandestinament en condicions que 
fan perillar la seva salut i, fins i tot, la seves vides.

En termes generals, les dones viuen més temps que 
els homes, però arriben amb pitjor qualitat de vida a la 
vellesa. No obstant això, les dones grans queden exclo-
ses del sistema mèdic. Recordem: a les dones, a partir 
dels seixanta-cinc anys, ni tan sols se’ls fan revisions 
ginecològiques ni citologies ni mamografies.

Les imatges de cossos hegemònics i els ideals de 
bellesa a les xarxes socials s’implanten com a models 
que cal seguir, especialment per a les dones joves, 
que hi han d’encaixar de totes passades. Això les 
exposa a riscos psicosocials, que comporten cada 
cop més trastorns dismòrfics, alimentaris, depressius i 
d’aïllament social.
Per tot això, CCOO de Catalunya exigim:
 · L’impuls dels canvis necessaris en els sistemes de 

salut per elaborar diagnòstics que, en lloc de preju-
tjar, diagnostiquin, a fi que no serveixin per sobre-
medicar les dones sinó per fer prevenció. En aquest 
sentit, el dolor també té biaix de gènere, especial-
ment el dolor crònic, que s’infravalora i és superior 
en les dones en un 13 %.

 · La implantació de polítiques públiques que afavo-
reixin:

 · La feminització dels sectors de la ciència, els ser-
veis tècnics, la investigació i la medicina, en con-
cret, el sistema de salut, per eliminar els biaixos 
de gènere que contenen. Cal investigar i analitzar 
els assaigs clínics i els seus resultats segregats per 
gènere.

 · La corresponsabilitat en les feines de cura i les 
domèstiques, de manera que les dones puguin gau-
dir, de la mateixa manera que els homes, del seu oci.

 · La necessària avaluació de riscos en el treball amb 
perspectiva de gènere, que ha de tenir en comp-
te les diferències biològiques dels cossos de dona 
i d’home, per poder eliminar els riscos o adaptar 
els llocs de treball segons les necessitats de cada 
sexe.

 · La implementació de mesures de corresponsabili-
tat als plans d’igualtat a les empreses, per reduir la 
càrrega mental associada a la dificultat de conciliar 
la vida laboral i la personal. 

 · L’obligatorietat de registrar públicament els pro-
tocols sobre assetjament a la feina, i la dotació de 
recursos a la Inspecció de Treball en la seva respon-
sabilitat de vigilar-ne la implementació.

A la feina i a tota la societat, organitzem-nos per un 
impuls decisiu! 

Secretaría de dones

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.

mailto:fjubil1@ccoo.cat
mailto:fjubil1@ccoo.cat
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LA II REPÚBLICA I ELS DRETS DE LES DONES

DONES BLLAPAG

L
a proclamació de la II República  Espanyola va obrir 
una etapa democràtica durant la qual es va produí 
l’impuls més gran, ambiciós i valent per modernitzar 

el país. Democràcia, llibertat, educació i laïcisme van ser 
els valors que van guiar l’acció política republicana

I  sobretot, va suposar grans avenços en la igualtat 
entre dones i homes amb el reconeixement del  dret 
al vot femení com un aspecte essencial i l’aposta per 
l’educació pública , democràtica i laica

 El Dret a Vot femení  va ser aprovat el 1/10/31, 
defensat per Clara Campoamor diputada del partit 
Radical. Es desenvolupen una sèrie de lleis que van fer 
efectius la igualtat de drets entre homes i dones a la 
Constitució de 1931 que estableixen 6 articles especí-
fics els drets de les dones.   

L’Article 25 diu: “El sexe no pot ser fonament de pri-
vilegi jurídic”. el 36: “Els ciutadans de l’un o l’altre sexe, 
majors de 23 anys, tindran els mateixos drets electorals 
conforme determinin les lleis”. El  40: “Admissió de tots 
els ciutadans, sense distinció de sexe, en les ocupacions 
i càrrecs públic”. el 46: “ Obligació de l’Estat de regular 
el treball de les dones i protegir la maternitat”. El 43: 
“Igualtat de drets de tots dos sexes en el matrimoni.” Llei 
del Divorci (febrer del 32). I, per últim el  53.- “Seran ele-
gibles per a Diputats tots els ciutadans de la República 
majors de 23 anys, sense distinció de sexe ni d’estat civil, 
que reuneixin les condicions fixades per la llei electoral” . 
Sense cap mena de dubtes un gran avenç.

Igualment, s’elimina la reglamentació laboral que esta-
blia discriminació genèrica per a les dones casades.

Aquesta constitució va obrir un horitzó universal 
i personal per que es desenvolupessin moviments 
intel·lectuals i  feministes liderats per dones que 
participaven en congressos o xerrades, pintores fent 
grans exposicions  , escriptores amb els seus noms 
propis, sense pseudònim, poetesses,  filòsofa i con-
ferenciant   com  la María Zambrano, etc. Tot el grup 
de la generació del 27 femení que els anomenem 

Las Simsombrero, dones de la burgesia i de formació 
acadèmica en la Residencia de Señoritas. Que eren 
republicanes i es van tenir que exiliar.  

Durant tota l’etapa republicana només hi ha haver 
una dona ministra: la Federica Montseny que va tenir 
el càrrec de Sanitat i Asistencia social en el 24º govern 
republicà, presidit per Largo Caballero.  

 Però també, i sobretot, la República va oferir noves 
oportunitats a les dones com tals, a part del vot, obrint 
unes expectatives de progrés per a les generacions 
posteriors a  partir de les promeses d’intensificació d 
’escolarització i de la difusió de la cultura . 

En aquest marc, a algunes dones de la classe popu-
lar, formades en les experiències prèvies del treball 
assalariat , sindicació i vida associativa sindical, mutual 
i recreativa , no els va fer cap por integrar-se organitza-
tivament en partits polítics i participar a escala local en 
l’organització i el manteniment d’aquest canvis , espe-
cialment a partir de 1933, quan el gir conservador dels 
governants centrals amenaçava a deturar-los.

Ens trobem com a primera alcaldessa , de tota 
Espanya, a Maria Dominguez Remón, en Fuendejalón, 
un poble de la província de Zaragoza. Que va ser alcal-
dessa durant 6 mesos entre 1932 y 33, provenia d’una 
família camperola, però que ella la va deixar i es va 
buscar la vida estudiant i formant-se en el treball. Va 
ser afusellada el 7 de setembre de 1936.

L’aplicació dels decrets de reorganització dels Consells 
municipals, va quallar en fórmules d’adaptació a la rea-
litat local.  Per exemple, sis dones del Baix Llobregat fan 
el pas a la política local i entren com a regidores d’ERC o 
del PSUC , per primer cop en els seus municipis. 

Aquestes  dones que van assumir càrrecs municipals 
entre 1934 i 1939 van tenir el coratge d’enfrontar-se 
amb les convencions que encara dificultaven aquesta 
determinació i, quasi sense adonar-se’n, van significar-
se com a iniciadores d’un fenomen sòcio-polític que el 
franquisme s’acuità a reorientar en acabar la guerra. 

El localisme dels seus càrrecs polítics no ha 
d’emmascarar la grandesa de la seva decisió personal, 
greument llastrades a partir de 1939 per la repressió 
que els va comportar a cadascuna d’elles.  Les seves 
trajectòries ens demostren les dificultats d’una banda, 
i la voluntat , de l’altra , de mobilització política de les 
dones de les capes populars de poblacions mitjanes 
de Catalunya , per mantenir l’esperit i les llibertats 
republicanes. 

María del Carmen Romero
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E
n la taula d’aquest document: 
Les dades de les dues colum-
nes (Nom. de cuidadors), 

unes corresponents a Catalunya 
i les altres a Espanya, són les que 
ens facilita l’IMSERSO, no hi són 
recollides les facilitades en el web 
del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat, 
i hem constatat que existeixen 
diferències entre les xifres publica-
des per les dues administracions.

Les primeres dades d’afiliació de 
cuidadors no professionals d’una 
persona dependent que figuren 
en el web de la Seguretat Social 
són d’abril de 2008; el nombre de 
cuidadors no professionals estan 

recollits en el web de l’IMSERSO i 
són de maig de 2008. Les dades 
d’aquesta taula en el moment de 
fer aquest document són les últi-
mes facilitades per la Seguretat 
Social i l’IMSERSO.

En la Taula hi ha quatre línies en 
color rosa clar, les dues primeres 
fan referència al mes anterior i 
posterior a la pèrdua del dret a 
l’afiliació a la Seguretat Social de les 
persones cuidadores no professio-
nals, motivada per les retallades del 
Govern del Partit Popular (PP); les 
dues últimes fan referència al mes 
anterior i posterior a la recuperació 
del dret, propiciades pel Govern 
del Partit Socialista (PSOE). 

Hem procurat que les dades 
siguin trimestrals per no fer una 
taula massa llarga. La Seguretat 
Social i l’IMSERSO ens facili-
ten dades mensualment, el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, trimestralment, 
i hem de manifestar que aquest 
Departament no facilita informació 
des del 1r trimestre de 2020.

Les dates que figuren en la 
columna són les contingudes en la 
informació d’afiliació de la Seguretat 
Social, les que figuren en les colum-
nes de cuidadors, unes corresponen 
a final de mes, i unes altres a principi 
de mes, i aquestes últimes estan indi-
cades en la Taula amb color vermell.

ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DE LA REALITAT DE LES 
PERSONES CUIDADORES A CATALUNYA I ESPANYA

DEPENDENCIA     Nº AFILIACIADOS / Nº CUIDADORES NO PROFESIONALES / % AFILIADOS

Fecha

Catalunya España
Hombres 
afiliados

Mujeres 
afiliadas

Total 
afiliados

Nº 
cuidadores

% cuidadores 
afiliados

Hombres 
afiliados

Mujeres 
afiliadas

Total 
afiliados

Nº 
cuidadores

% cuidadores 
afiliados

2008-12-30 128 2.445 2.573 17.115 Día 1 15,03% 2.211 40.699 42.910 109.287 Día 1 39’26 %

2009-12-30 704 10.689 11.393 45.408 Día 1 25’09 % 5.704 94.719 100.423 266.398 Día 1 37’69 %

2010-12-30 1.486 19.285 20.771 77.221 Día 1 26’89 % 9.379 141.187 150.566 377.787 Día 1 39’85 %

2011-12-30 2.262 24.912 27.174 87.357 Día 1 31’10 % 12.224 161.200 173.424 417.782 Día 1 41’51 %

2012-12-28 425 3.598 4.023 102.956 3’90 % 2.538 21.395 23.933 426.810 5’60 %

2013-12-30 283 2.556 2.839 101.385 2’80 %  1.730 15.006 16.736 408.401 4’09 %

2014-12-30 227 2.033 2.260 90.486 2’49 % 1.414 12.139 13.553 374.348 3’62 %

2015-12-30 193 1.653 1.846 86.909 2’12 % 1.166 10.023 11.189 360.505 3’10 %

2016-12.30 163 1.376 1.539 73.445 2’09 % 1.059 8.694 9.753 361.209 2’70 %

2017-12-29 139 1.127 1.266 80.247 1’57 % 957 7.541 8.498 385.476 2’20 %

2018-12-28 119 926 1.045 80.288 1’30 % 832 6.692 7.524 406.849 1’84 %

2019-12-30 562 4.591 5.153 79.562 6’47 % 5.896 49.155 55.051 426.938 12’89 %

2020-12-30 640 4.821 5.461 80.418 6’79 % 6.615 53.678 60.293 450.517 13’38 %

2021-12-30 724 5.245 5.969 82.784 7’21 % 7.638 59.587 67.235 482.545 13’93 %

2022-03-31 726 5.303 6.029 88.848 6’78 % 7.714 60.133 67.847 489.599 13’86 %
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COMENTARIS
Les dades d’afiliació per gènere 
posen de manifest que la cura de 
les persones dependents recau 
fonamentalment en les dones. És 
un problema social greu, s’han de 
democratitzar les feines de cura, 
la cura dels nens i les feines de la 
llar, aquestes s’han de realitzar per 
homes i dones indistintament.

El dret d’afiliació a la Seguretat 
Social de les persones cuidadores no 
professionals (pagant la cotització  
l’Administració General de l’Estat) va 
ser suprimit al novembre de 2012 i 
es va recuperar a l’abril de 2019. 

En la taula es reflecteix l’increment 
d’afiliació una vegada recuperat el 
dret, però passats 3 anys encara no 
s’han aconseguit els nivells d’afiliació 
(171.713) que existien abans que el 
dret fos llevat, i hi ha un diferencial 
de (-- 103.866 afiliats). 

És necessari fer difusió de la 
recuperació d’aquest dret, ja que 
l’afiliació no s’efectua d’ofici, les 
persones cuidadores que hi tinguin 
dret, han de sol·licitar l’afiliació a la 
Tresoreria General de la Seguretat 
Social, i en efectuar la sol·licitud 
hi han d’anar amb la resolució del 
reconeixement com a cuidador de 
la persona dependent.

Des de l’inici de l’aplicació de la  
LLEI 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació 
de dependència, en relació al % de 
cuidadors no professionals afiliats a la 
Seguretat Social, la mitjana d’Espanya 
és superior a la de Catalunya.

SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
LEGISLATIU
Establiment del nou dret / regulació 
del dret / modificació del dret / llevar 
el dret / recuperar el dret 

Establiment del  nou dret 
mitjançant:
 LLEI 39/2006, de 14 de desem-
bre, de Promoció de l’Autonomia 

Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència.

En l’article 18. Prestació econòmi-
ca per a cures en l’entorn familiar i 
suport a cuidadors no professionals.

3. El cuidador haurà d’ajustar-se 
a les normes sobre afiliació, alta i 
cotització a la Seguretat Social que 
es determinin reglamentàriament.

En la Disposició addicional quar-
ta. Seguretat Social dels cuidadors 
no professionals.

Reglamentàriament, el Govern 
determinarà la incorporació a la 
Seguretat Social dels cuidadors no 
professionals en el Règim que els 
correspongui, així com els requisits i 
procediment d’afiliació, alta i cotització.

Regulació del nou dret mitjançant:
REIAL DECRET 615/2007, d’11 
de maig, pel qual es regula la 
Seguretat Social dels cuidadors de 
les persones en situació de depen-
dència (pel desenvolupament pro-
gressiu de l’aplicació de la Llei, ini-
cialment Grau III, Gran dependèn-
cia, i Grau II Dependència severa).

Articles 1, 2, 3, 4 
 · Podran ser cuidadors no profes-

sionals d’una persona en situació 
de dependència els familiars (fins 
a un tercer grau de parentiu).

 · En situacions excepcionals, 
podran ser persones que no tin-
guin grau de parentiu.

 · Quedaran inclosos obligatòria-
ment en el Règim General, en 
situació assimilada a l’alta.

 · Mitjançant conveni especial, 
no necessitaran acreditació de 
període de cotització previ.

 · La situació d’assimilació a l’alta, 
serà a efectes de les prestacions 
de (jubilació, incapacitat per-
manent, mort i supervivència, 
derivades d’accident, qualsevol 
que sigui el seu caràcter, o de 
malaltia, amb independència de 
la naturaleza d’aquesta).

 · Es fixen excepcions. 
 · Topall mínim de cotització, el 

que a cada moment sigui esta-
blert en el Règim General de la 
Seguretat Social.

 · Si el cuidador no aconsegueix 
dedicació completa, la base de 
cotització es reduirà proporcional-
ment. No podrà ser inferior al 50% 

Ampliar i modificar el dret 
mitjançant:
En el reial decret 175/2011, d’11 de 
febrer, que modifica el contingut 
del Reial decret 615/2007. 

Article segon. Modificació 
del Reial decret 615/2007, d’11 
de maig, pel qual es regula la 
Seguretat Social dels cuidadors de 
les persones en situació de depen-
dència. 
 · Podran ser cuidadors no profes-

sionals les persones que siguin 
designades en el Programa 
Individual d’Atenció.

 · No és requisit obligatori tenir 
parentiu.

 · (incorpora les persones cuida-
dores de Grau I, dependència 
moderada) 

 · Quan la persona a cuidar tin-
gui reconegut Grau I, la base 
de cotització serà del 50% del 
topall mínim establert pel Règim 
General.

Llevar el dret, mitjançant:
Reial decret llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat.

Disposició addicional vuitena. 
Règim dels convenis especials en 
el Sistema de la Seguretat Social 
dels cuidadors no professionals de 
les persones en situació de depen-
dència. 
 · L’Administració General de l’Estat 

deixa de pagar la cotització a la 
Seguretat Social de les persones 
cuidadores no professionals.

 · Per a les persones cuidadores, 
l’afiliació a la Seguretat Social 
serà voluntària i podran subs
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 · criure un conveni especial 
amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. 

 · La cotització anirà a càrrec del 
subscriptor.

 · El conveni especial tindrà efecte des 
de la data de la seva subscripció.

Recuperació  del dret, mitjançant:
Reial decret llei 6/2019, d’1 de 
març, de mesures urgents per a 
garantia de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes 
en l’ocupació.

L’Article 4. Modificació del text 
refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, aprovada per 
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 
d’octubre. 

En el punt: Dotze. Es modifica la 
disposició addicional catorzena: Règim 
jurídic dels convenis especials dels 
cuidadors no professionals de les per-
sones en situació de dependència. 
 · A partir de l’1 d’abril de 2019, es 

recuperen els drets perduts
 · Aquests convenis especials faran 

efecte des de la data de reconei-
xement de la prestació econòmi-
ca, sempre que se sol·liciti dins 
dels 90 dies naturals (?) a la data 
abans indicada. Transcorregut 
aquest termini, faran efecte des 
de la data en què s’hagi sol·licitat 
la seva subscripció. 

 · Les quotes a la Seguretat Social 
i per Formació Professional esta-
blertes cada any, seran abonades 
conjuntament i directament 
per l’Institut de Persones grans 
i Serveis Socials (IMSERSO) 
a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. 

En el punt:  Tretze. S’afegeix una 
nova disposició transitòria trenteu-
nena, amb el següent tenor literal: 

«Disposició transitòria trente-
unena. Convenis especials en el 
Sistema de la Seguretat Social dels 
cuidadors no professionals de les 
persones en situació de dependèn-
cia existents en la data d’entrada 

en vigor del Reial decret llei 6/2019, 
d’1 de març, de mesures urgents 
per a garantia de la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes en l’ocupació. 
 · En el cas dels cuidadors no 

professionals que tenen subs-
crit conveni especial amb la 
Seguretat Social, des de la data 
d’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei (1 d’abril de 
2019), la quota serà abonada per 
l’Administració General de l’Estat.

 · Els cuidadors no professionals 
que acreditin que atenien una 
persones dependent i aquesta 
era beneficiària de la prestació  
econòmica, abans de l’1 d’abril 
de 2019, podran sol·licitar la seva 
subscripció al conveni espacial  
des de la data abans indicada, 
sempre que se sol·liciti dins dels 
90 dies naturals següents.

 · Transcorregut el termini de 90 
dies, els efectes d’afiliació a la 
Seguretat Social tindran lloc des 
de la data en què se sol·licita la 
subscripció.

Reial decret llei 8/2019, de 8 de 
març, de mesures urgents de protec-
ció social i de lluita contra la preca-
rietat laboral en la jornada de treball. 

Disposició final segona: 
Modificació del text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 
8/2015, de 30 d’octubre. 

Tres. Es modifica l’apartat 1 de la 
disposició transitòria trenteunena 
en els següents termes: 

«1. Els convenis especials en el 
sistema de la Seguretat Social dels 
cuidadors no professionals de les per-
sones en situació de dependència, 
previstos en el Reial decret 615/2007, 
d’11 de maig, pel qual es regula la 
Seguretat Social dels cuidadors de 
les persones en situació de depen-
dència, que es mantinguin en la data 
d’entrada en vigor del Reial decret 
llei 6/2019, d’1 de març, s’entendran 
subsistents i es regiran íntegrament 

pel que es disposa en el reial decret 
llei citat, quedant la quota a abonar a 
càrrec de l’Administració General de 
l’Estat, a partir de l’1 d’abril de 2019.» 

Ampliar el dret mitjançant:
Reial decret 1057/2021, de 30 de 
novembre, pel qual es modifica el 
Reial decret 615/2007, d’11 de maig, 
pel qual es regula la Seguretat Social 
dels cuidadors de les persones en 
situació de dependència. 

Artícle únic. Modificació del Reial 
decret 615/2007, d’11 de maig, pel 
qual es regula la Seguretat Social 
dels cuidadors de les persones en 
situació de dependència. 

«2. Quan la persona que exerceixi la 
funció cuidadora no professional hagi 
interromput una activitat per compte 
d’altri o per compte propi, per la qual 
hagués estat inclosa en el sistema de 
la Seguretat Social, a fi de dedicar-se 
a l’atenció de la persona en situació 
de dependència, podrá mantenir la 
base de cotització de l’últim exercici 
en aquella activitat, sempre que 
resulti superior al topall mínim del 
Régim General, anant a càrrec seu el 
cost de l’increment de cotizació…

… la suma de la base de cotiza-
ción per aquest Conveni especial 
i de la base de cotización corres-
ponent a l’activitat laboral realit-
zada per la persona cuidadora no 
professional no podrá ser superior 
a la base de cotització que sigui 
el resultat de dividir entre dotze la 
suma de les bases per contingèn-
cies comunes per les quals s’hagin 
efectuat cotitzacions durant els 
dotze mesos consecutius anteriors 
a la reducció de la jornada…

… la persona interessada podrà 
mantenir la base per la qual  cotit-
zava, anant a càrrec seu el cost de 
l’increment de cotizació... Aquesta 
base s’actualitzarà en els mateixos 
termes que el topall mínim del 
Règim General.» 

Juan Alamillo

ANÀLISI
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EN LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

A
mb el lema NO A LA POBRESA 
ENERGÈTICA. L’ENERGIA ÉS EL 
TEU DRET. MOBILITZA’T!!, la 

Federació de Pensionistes i Jubilats 
de CCOO ha realitzat una campanya 
contra la pobresa energètica, exigint 
al Govern que reforci les mesures per 
a protegir les persones que es troben 
en situació de pobresa energètica.

Es denomina pobresa energètica 
la impossibilitat de les llars de fer 
front al pagament dels subminis-
traments energètics, electricitat i 
gas fonamentalment, o haver de 
destinar un percentatge despropor-
cionat dels ingressos per a pagar 
aquests subministraments. Aquesta 
situació afecta de manera especial 
el nostre país per la combinació de 
l’augment disparat dels preus de 
l’energia, sobretot de l’electricitat, 
amb el manteniment d’una situació 
de baixos ingressos entre amplis 
sectors de la població.

Encara que el Govern ha pres 
algunes mesures, aquestes s’han 
revelat insuficients, per la qual cosa 

CCOO ha desenvolupat aquesta 
campanya per reforçar i ampliar la 
protecció a les persones i llars més 
vulnerables, recollint més de 90.000 
signatures, que van ser lliurades en el 
MITECO, Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico,  
dilluns 23 de maig a les 11 del matí 
amb el suport d’una concentració 
enfront de la seu del Ministeri.

A la concentració hi assistiren, 
i feren declaracions, els secreta-
ris confederals de Salut Laboral 
i Sostenibilitat mediambiental 
de CCOO, Mariano Sanz, i de 
Polítiques públiques i Protecció 
social, Carlos Bravo, així com la 
secretària general de CCOO de 
Madrid, Paloma López. 

LLIURAMENT DE SIGNATURES AL MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
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BRETXA DIGITAL
El tancament d’oficines bancàries és un problema greu, no 
tan sols per a l’ocupació, sinó també per la baixa qualitat 
en l’atenció als clients dels bancs, i especialment a la gent 
gran.

El tancament d’oficines ha comportat una acumulació 
de feines. Cues immenses. Nerviosisme dels treballadors 
davant aquesta acumulació. De vegades s’han negat a 
atendre peticions de clients que no han sabut fer la seva 
gestió als caixers automàtics, o els han orientat a fer-la a 
través del seu ordinador o el seu mòbil.

Aquestes limitacions que moltes de les nostres persones 
grans tenen amb les noves eines tecnològiques, i que per 
edat i formació no hi tenen accés, és allò que comuna-
ment anem anomenant com a “bretxa digital”.

El tancament d’oficines i l’eliminació de personal, així 
com la substitució de treballadors per caixers automàtics, 
o la prioritat perquè els clients facin les seves gestions via 
online, són mitjans per reduir costos i maximitzar beneficis.

Faci-ho vostè mateix, al nou selfservice bancari.
El 64% de les oficines dels bancs a Catalunya han desa-

paregut.
L’any 2021 es van destruir a la banca estatal 19.000 llocs 

de treball, dels quals només a Catalunya van ser més de 
3.100 llocs desapareguts. Un 10% menys en aquest any i 
un 40% als últims tres anys.

Per aquest motiu, 19.000 treballadors i treballadores de 
tot l’estat han plegat dels bancs. Només a Catalunya, l’any 
2021 es van destruir més de 3.100 llocs de treball.

Des del 2008 han desaparegut del sector financer 
124.000 llocs de treball.

La meitat de les poblacions catalanes han quedat sense 
cap oficina bancària. A la “Catalunya buidada”, i no només 
a la resta d’Espanya, pateixen aquesta greu problemàtica.

Dels 947 municipis catalans, 443 no disposen d’entitat 
bancària, ni caixer automàtic. De manera que 210.000 per-
sones no poden retirar diners en efectiu a la seva localitat.

Aquesta situació de marginació i desprotecció per a la 
nostra gent gran es produeix no tan sols als bancs, sinó 
també i, de manera més greu encara, amb els organismes 
públics (serveis de la Generalitat, CatSalut, assistència 
telefònica o telemàtica), així com també als ajuntaments, 
les diputacions, etc. Sense oblidar sindicats, partits polítics 
i empreses privades de serveis públics (electricitat, aigua, 
gas, telèfons, assegurances).

Des de Comissions Obreres de Catalunya, i des de la 
Federació de Pensionistes, hem realitzat diverses campan-
yes per denunciar aquesta greu situació.

S’han realitzat concentracions a diverses poblacions de 
Catalunya, molt especialment a la nostra intercomarcal del 
BLLAPAG, ens vam manifestar davant les oficines bancàries 
per denunciar el pèssim servei que els bancs presten 
als seus clients, principalment a la gent gran, així com a 
d’altres persones amb menors recursos.

També hem realitzat campanyes de denúncia a diversos 
mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa).

Així, al mes de setembre, al programa que CCOO tenim 
a TV3, en vam fer un sobre l’efecte perniciós de la bretxa 
digital. Posteriorment va haver-hi diverses entrevistes tele-
visives, de ràdio i de premsa. Últimament una conferència 
del nostre secretari general Miquel Lluch al Col·legi de 
Periodistes.

Cal destacar l’especial difusió que els mitjans de comu-
nicació han donat a l’èxit de la campanya de recollida de 
signatures del metge valencià Carlos Sanjuan, en recollir 
més de mig milió de firmes a través d’una d’aquestes apli-
cacions digitals.

Tot això ha afavorit que el govern se senti interpel·lat i 
que forci els bancs a acabar amb l’exclusió financera a tra-
vés d’un protocol de 10 mesures.

Ampliació d’horaris d’atenció presencial de 9 a 14 hores, 
la prioritat per a la gent gran en casos d’alta influencia 
de clients, formació específica del personal que els ha 
d’atendre, oferiment de formació financera digital per a 
gent gran, reparació de caixers, etc.

Això sí, ha acceptat que siguin els mateixos bancs, a través 
d’un observatori, que s’autoregulin sobre la qualitat dels 
seus serveis. És evident que seran poc fiables aquestes vigi-
làncies i els informes que els bancs traslladin al govern.

Han sortit altres propostes d’ajuntaments que ofereixen 
el seu espai públic perquè s’hi instal·lin caixers automàtics.

D‘aquesta manera, dels diners dels contribuents es 
pagarien serveis que els bancs haurien de prestar. Penso 
que és una mesura inacceptable.

Una altra proposta que ha sortit és que se’ls cobri un 
impost especial per ocupar espais als carrers per a caixers 
automàtics, quan els bancs no disposin d’una oficina 
d’atenció presencial.

Un altre element de mal servei a tenir en compte és que 
els bancs ja no disposen de finestreta per treure diners. Les 
persones grans no podem, com abans, anar amb la llibre-
ta i extreure diners davant un treballador. Et donen una 
targeta que té un cost important perquè facis tu mateix 
aquestes gestions.

Tot això, sense oblidar-nos de les exorbitants comissions 
que trimestralment els bancs cobren per tenir la teva pen-
sió i els estalvis amb ells.

Escandalós ha estat el rescat que l’estat ha fet al regalar-
los 65.000 milions per treure a la superfície els bancs de la 
seva insolvència i fallida. 

Com a pagament, aquests bancs han rebaixat escan-
dalosament la seva plantilla i empitjorat la qualitat en el 
servei que presten.

El govern ha d’aprovar una llei que reguli i obligui els 
bancs a prestar uns serveis de qualitat envers els seus 
clients, i que estableixi l’obligatorietat de disposar de sufi-
cients oficines i caixers automàtics, amb una plantilla de 
personal adequada segons el nombre de clients i habi-
tants per població a qui hagin d’atendre.

Haurem de continuar reivindicant unes entitats ban-
càries que prestin serveis de qualitat. Per això, és de vital 
importància que el país disposi d’una banca pública de 
qualitat, que faci competència a aquesta pèssima i oligo-
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TRES VEGADES LLADRES
Les persones més riques del món, i de cada una 
de les societats, que, excepte casos especials, han 
arribat a aquesta situació robant, normalment són 
lladres en tres ocasions, dins de cada una de les 
seves “operacions”.

Primer solen robar en estafar els treballadors/es, 
en alguns casos més aviat podríem dir a l’escanyar-
los, quan l’operació es fa en zones més desprotegi-
des, com Àsia del sud o Àfrica. Amb aquesta acti-
tud, acostumen a acumular grans fortunes, que els 
permeten assumir operacions encara més grosses.

En un segon moment, immediat, roben a 
l’administració pública del país on han fet aquella 
”operació”, quan, d’aquests diners guanyats, no en 
paguen els impostos deguts. O bé perquè, des de 
la mateixa operació, ja van a parar directament a 
un banc d’un país que es presta a amagar-los i no 
cobrar impostos, o molt petits, o bé perquè, amb 
traces i manyes, i amb enginyeria fiscal, els seus 
advocats enganyen el govern local. De vegades, 
aquest govern, corrupte, també facilita l’engany. 

I, sovint, en un tercer moment, en comptes 
d’invertir els nous capitals en noves empreses, o 
ampliar-les, per crear més llocs de treball, perquè 
molta gent no en té, els retiren i els dediquen 
a operacions molt més rendibles, encara que 
siguin delictives (tràfic de drogues, tràfic d’armes, 
tràfic de persones). Aleshores, aquests diners, mal 
obtinguts i mal invertits, es roben a la població 
que no té feina, i que necessita de noves inver-
sions per poder treballar, o bé s’ha de jugar la vida 
viatjant a través d’un mar perillós.

Així tenim les tres maneres de robar, una rere 
l’altra. Però això no és tot, el drama inhumà no 
s’acaba pas aquí. La traca final ve quan aquests 
lladres són rebuts per autoritats, altres empresaris 
o negociants, o bé se’n parla públicament, o s’hi 
parla... i, en comptes de tractar-los com mereixe-
rien, són anomenats amb termes com ara “inver-
sors”, “emprenedors”, “dirigents”, en el fons termes 
elogiosos, que no es mereixen gens ni mica. 
Tot amb tot, aquest detall final encara és el més 
odiós. 

Antoni Ferret

UN TORRENT IMPARABLE DE 
JUSTÍCIA?
Algú s’ha mai imaginat que la societat humana 
fos envaïda per un torrent de justícia de tal mag-
nitud que ningú no el pogués aturar, i que tin-
gués una durada indefinida?

Una persona de fa molts anys, molts segles, 
s’ho va imaginar, ho va proclamar i ho va escriure, 
com una invitació a fer-ho realitat, com un somni, 
seu i del Creador. Va ser el profeta Amós, al segle 
VIII aC. Ho podem llegir a Amós, 5: 22-24: “Deixeu 
que el Dret brolli com l’aigua, i la Justícia ragi 
com un torrent inestroncable.” En castellà: “Dejad 
que el Derecho  brote como el agua y la Justicia 
mane como un torrente inagotable.” 

 El profeta diu això tot seguit d’haver decla-
rat que Jahvè rebutja els actes de culte si no 
van acompanyats de justícia. Segur que el nom 
d’Amós no és gens conegut, ni per part de per-
sones creients, ni de no creients. Tota persona, 
creient o no, ha sentit anomenar alguna vegada 
a Isaïes o a Jeremies, però no pas Amós.  I sabeu 
per què? Em sembla que això passa perquè és un 
molt bon profeta i diu les veritats de manera molt 
dura.

Fixem-nos, però, en el començament de la frase: 
“Deixeu que...” El profeta dona a entendre que la 
presència normalitzadora del dret i la justícia ja es 
donarien de per si en la societat humana, si no hi 
hagués aquells qui ho impedeixen per sistema. 

Però lo que és més monstruós és el fet que la 
frase “Deixeu que el Dret brolli com l’aigua, i la 
Justícia ragi com un torrent inestroncable” no 
l’hagi escoltada gairebé ningú, ni la gent que 
anem a missa habitualment, on sent llegir cada 
setmana un text escollit de l’Antic Testament. 
Com pot ser possible, això? La frase que expressa 
el vèrtex dels somnis profètics i divins boicoteja-
da?

Aquesta situació em porta a creure que avui (o 
en qualsevol moment anterior) seria ben merescut 
un acomiadament general de tot el personal 
eclesiàstic.  Per ineficàcia en la seva feina. Per 
haver-ho amagat. 

Antoni Ferret

pòlica banca privada del nostre país. La Sareb ha de ser el 
nucli inicial d’aquesta banca pública.

És per això que els afiliats a Comissions Obreres, i al 
front la Federació de Pensionistes, juntament amb partits 
d’esquerra i les organitzacions socials i veïnals, haurem 

de seguir organitzats i mobilitzats fins a aconseguir una 
banca, pública i privada, que prestin uns serveis de quali-
tat als clients. 

Marc Agea



HISTORIOGRAFIA

22 Pensionistes

L
’escriptor i historiador Joan 
Esculies ha escrit una bio-
grafia de Josep Tarradellas: 

Tarradellas, una certa idea de 
Catalunya, Barcelona, Pòrtic, març 
de 2022, 1.186 pàgines. És el resul-
tat del treball de molts anys, que va 
començar amb la seva tesi docto-
ral. Crec que va ser el mestre Pierre 
Vilar qui va dir que res no impe-
deix que l’historiador senti afecte 
envers l’objecte (o el subjecte) 
estudiat; sens dubte, ell es referia a 
Catalunya. En aquest sentit, no hi 
ha res a recriminar a Esculies.  Fins 
i tot, tampoc no hi ha res a dir que 
aquest afecte acabi produint una 
apologia, que és el que em sembla 
el text d’aquest historiador. Si més 
no, Tarradellas donaria la seva apro-
vació, crec que entusiàstica, a la 
seva publicació.

Comencem pel personatge. 

Tarradellas, si l’hem de sintetitzar 
en una característica, l’hauríem de 
definir com un personatge d’una 
gran ambició polític, posada, en 
el seu cas, al servei de Catalunya. 
Això, com no podia ser d’una altra 
manera, el va portar a ser un home 
profundament polèmic, només 
cal llegir el reguitzell de frases que 
amics i adversaris li van dedicar, 
vegeu les pàgines 21-26 del llibre. 
Tarradellas va acabar malament o 
directament enemistat amb quasi 
totes les persones amb les quals va 
tenir unes relacions més estretes i 
importants: Francesc Macià, Lluís 
Companys, Carles Pi i Sunyer, Joan 
Sauret o Heribert Barrera; estem 
parlant, entre d’altres, de dos presi-
dents de la Generalitat i dos secre-
taris del seu partit, ERC. També van 
haver-hi tarradellistes incondicio-
nals, especialment a darrera hora, 

com Manuel Ortínez, Josep Lluís 
Sureda o, sobretot, Josep Maria 
Bricall.

Tarradellas era la Generalitat a 
l’exili. Fins al 1954 com a secretari 
general d’ERC, fent i desfent dins 
del partit. A partir d’agost de 1954, 
ja com a president, elegit per una 
trentena de diputats de la vuitan-
tena que componia el Parlament 
de Catalunya a l’exili. A partir d’aquí 
no tolerà que ningú fes una lectura 
diferent a la seva de Catalunya o, 
si més no, mantingués un capteni-
ment que considerava inadequat, 
i això serveix per a l’abadia de 
Montserrat i Òmnium  Cultural, per 
posar dos exemples. Tarradellas 
tingué una obsessió per controlar 
tota la informació. Acumulà un 
arxiu enorme, amb milers de retalls 
de diaris i cartes, per esmentar dos 
tipus de documents. Però aques-

LA BIOGRAFIA DE JOSEP TARRADELLAS: 
UN VESTIT FET A MIDA



23Pensionistes

ta encarnació de la Generalitat li 
resultà molt costosa. Mantenir el 
protocol que ell considerava que 
li pertocava, a part d’una certa 
tendència a estirar més el braç 
que la màniga, el portà a la ruïna, 
malgrat els ajuts econòmics que 
rebia, especialment d’Amèrica i 
Catalunya. Va haver de vendre’s els 
quadres, la biblioteca i, finalment, 
les seves propietats immobiliàries, 
inclòs Clos Mosny, la casa francesa 
on va viure durant quasi tot l’exili.

Un cop tornat a Catalunya, mai 
no va reconèixer com calia el 
paper dels partits polítics. Si bé ell 
representava la continuïtat de la 
Generalitat, la qual cosa el dotava 
d’una legitimitat històrica, els par-
tits s’havien guanyat la legitimitat 
democràtica. Sempre es considerà, 
en consonància amb el seu admirat 
De Gaulle, per sobre dels partits. 
Els problemes venien de lluny. 
Tarradellas va tenir, sobretot, dos 
adversaris, amb els quals va tenir una 
relació molt complexa, per dir-ho de 
manera generosa: Jordi Pujol i Josep 
Benet. El primer es considerava pre-
destinat a presidir Catalunya, va tre-
ballar en aquest sentit des de jove. 
El segon, considerava que havia fet 
prou mèrits en la resistència com per 
optar al mateix càrrec. I Tarradellas 
no pensava deixar de ser president 
a qualsevol preu, ni, sobretot, amb 
presses. Gestionar això no fou fàcil. 
Pujol, sense perdre les formes, tin-
gué mantes ocasions per menystenir 
Tarradellas. Benet va passar comptes 
en un llibre: El president Tarradellas en 
els seus textos (1954-1988), Barcelona, 
Empúries, 1992, 724 pàgines.

Un dels aspectes més interesants 
del llibre, en el seu objectiu de 
descriure temes sobre els quals ja 
havíem perdut el record, és el que 
fa referència als precedents del cop 
d’Estat del 23-F i els seus resultats. 
Tarradellas des de mitjan 1979 venia 
reclamant «un cop de timó» a nivell 
d’Estat. No era l´únic, òbviament. 
En aquest context, va sintonitzar 

molt amb Alfonso Armada. De fet, 
Tarradellas tingué sempre un gran 
interès a tenir bones relacions amb 
els militars. Sembla que coincidien 
en el tema de fons, encara que 
Tarradellas no compartí, un cop 
efectuat el cop, les formes. No 
obstant això, no va tenir cap incon-
venient per mantenir una bones 
relacions amb Armada, un cop con-
demnat com a autor intel·lectual 
del cop, i, fins i tot, va demanar 
l’indult per als militars condem-
nats. Veié en Armada un De Gaulle 
d’estar per casa?

Ara passem a l’autor. Deixant al 
marge que el llibre representa un 
gran esforç intel·lectual, quelcom 
innegable, i que els resultats són 
molt notables, em sembla que 
Escolies aporta un biaix excessiu 
a l’hora de referir-se a les «bèsties 
negres» de Tarradellas. Em refe-
reixo, en concret, a Pujol, Benet i el 
PSUC. És conegut que Tarradellas 
era un fervent anticomunista. 
Sempre es va entendre millor amb 
l’anarcosindicalisme i no només 
durant la Guerra Civil. No són accep-
tables algunes referències que es fan 
del PSUC i alguns dels seus dirigents. 
Dir que el Guti, i no només ell, va 
donar cops de colze per aparèixer al 

balcó de la Generalitat quan arribà 
Tarradellas, és una manca de res-
pecte al paper que va tenir el PSUC 
durant el franquisme; algú, a part 
de Tarradellas, tenia més dret a ser-
hi? També és una falta de respecte 
tractar Josep Benet d’agitador, quan 
ja era el senador més votat en tot 
l’Estat. Com és un error dir que va 
anar en una candidatura del PSUC, 
quan va ser el candidat d’aquest 
partit però també del PSC i d’ERC en 
l’Entesa dels Catalans (juny de 1977). 
I d’altra banda, no s’entén que, quan 
esmenta totes les revistes i diaris 
que ha consultat per fer el seu llibre, 
que són cinquanta-vuit, no esmenti 
Treball, l’única revista de partit que 
va sortir, i en català, ininterrompu-
dament des de 1936, fins i tot en els 
anys més negres del franquisme.

Efectivament, Tarradellas tenia 
«una certa idea de Catalunya». La 
pregunta és si això el portava a 
voler patrimonialitzar el país o, si 
més no, la seva política. Va tenir 
temps. Va estar quasi vint-i-sis anys 
al càrrec, encara que vint-i-tres d’ells 
sense competències i pressupost, 
i els altres tres amb un marge de 
maniobra ben minso. Però, en tot 
cas, va superar amb escreix Macià, 
Companys i Irla, i per tres anys 
Pujol. No sembla que, més enllà de 
generar algunes adhesions incon-
dicionals, fos capaç de compartir 
amb generositat aquesta idea de 
Catalunya. Encara que no han estat 
pocs els qui, un cop deixat el càrrec 
i, sobretot, un cop mort, s’han 
declarat hereus d’algunes de les 
seves maneres de fer.       

Sigui com sigui, cal agrair a 
Esculies aquest llibre, probablement 
el darrer sobre Tarradellas. Ens ajuda 
a entendre millor un personatge 
clau en la història de Catalunya 
de la segona meitat del segle XX, 
almenys això és el que ell creia. 

Jordi Casas. 
Historiador            
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COOPERACIÒ SINDICAL 
AMB MIRADA DE DONES
Amb aquest títol tan suggerent 
com feminista, la Federació de 
Pensionistes, dins els actes del 8 
de Març, Dia internacional de les 
dones treballadores, va voler donar a 
conèixer la tasca de la Fundació Pau 
i Solidaritat de CCOO de Catalunya. 
Fa ja molts anys, la Fundació coopera 
amb  organitzacions sindicals dels 
països on la situació de la classe 
obrera és difícil, com el Líban, un 
petit país de l’est de la Mediterrània 
que viu una situació extremadament 
difícil des de fa ja més de 6 decennis.

Amb el nostre sindicat germà, 
FENASOL, i la col·laboració del Secours 
Popular Libanés i l’Associació Catalana 
per la Pau, la Fundació ha desenvolupat 
uns quants projectes al Líban, que han 
beneficiat un col·lectiu de dones treba-
lladores de la llar libaneses i refugiades o 
immigrants que viuen al Líban.

La presidenta de la Fundació, 
Esther Caballé, va mostrar la feina 
que desenvolupa FENASOL, sindi-
cal laic, de classe i d’esquerres, en 
defensa dels drets d’aquestes  dones 
treballadores de la llar, 

Avui, el Líban ha viscut un procés 
electoral on, al fi, una candidatura 
laica i progressista ha obtingut una 
important representació, fruit de les 
lluites de les dones treballadores i 
del seu sindicat. Felicitem FENASOL, 
perquè des del punt de vista polític i 
sindical comencen a veure’s resultats, 

Cal encomiar la Fundació Pau i 
Solidaritat, la Secretaria d’Internacional 
i Cooperació i tots els companys i 
companyes per aquesta feina. 

EL FEIXISME AL SEGLE XXI 
Amb una notable assistència de 
públic i una cinquantena de conne-
xions per streaming, es va realitzar 
el passat 19 de maig la xerrada de 
la Federació titulada “El feixisme al 
segle XXI”, a càrrec de l’historiador 
Ferran Gallego, professor d’història 
contemporània de la UAB, estudiós 
dels moviments d’extrema dreta, 
amb libres tals com “El evangelio 
fascista”, rigorós esmicolament del 
feixisme espanyol, que inclou un bon 
nombre de catalans.

El Dr. Gallego va desgranar totes 
les característiques del feixisme, 
aturant-se en els casos alemany 
(NSDAP), italià (MSI), francès (Vichy, 
FN) i espanyol (franquisme), totes 
amb un fil conductor: l’eliminació 
política, i en alguns casos també 
física, de tota oposició dels partits d’ 
esquerra i el sindicalisme de classe. 
Avui trobem trets comuns al feixis-
me en partits com el de Zemour a 
França, Fratelli d’Itàlia i, naturalment, 
Vox a casa nostra, que podríem 
catalogar com els continuadors del 
feixisme del segle XX, amb trets dife-
renciats (estètica, discurs) però amb 
la mateixa finalitat: construir una 
hegemonia de pensament autoritari 
i excloent, evocar el passat imperial i 
animar la lluita entre treballadors.

Sense donar solucions, el Dr. 
Gallego va instar a defensar el sin-
dicalisme com una de les formes 
per fer front a aquesta xacra. Va 
respondre a totes les qüestions plan-
tejades amb pedagogia i amb un 
cert toc d’humor, sense concessions 
als nacionalismes ni als populismes. 
Tothom vam quedar molt satisfets. 

MODERNISME I MOVIMENT 
OBRER A CANET DE MAR
Organitzada pel Sindicat de 
Pensionistes de la UI de VORMAROS 
en col·laboració amb la Federació de 
Pensionistes de CCOO de Catalunya, 
el passat 12 de maig vàrem tenir 
l’oportunitat de descobrir la petjada 
arquitectònica que es conserva a 
Canet de Mar, famosa pels seus festi-
vals de cançó, però més antigament 
pel sector tèxtil amb conegudes 
marques,  moltes desaparegudes 
degut les crisis i deslocalitzacions 
produïdes des de finals dels 70 del 
segle passat.

Guiats pels companys del Sindicat 
Comarcal, vàrem gaudir les expo-
sicions fetes per un treballador de 
l’Ajuntament vinculat als temes 
de patrimoni i cultura. Vam conèi-
xer la trajectòria de Domènech i 
Montaner, fill de Canet, i natural-
ment, l’ obra seva que es conserva a 
Canet de Mar.

També vàrem conèixer el desen-
volupament de la indústria tèxtil a 
principis del segle passat,  amb una 
forta tradició anarco-sindicalista 
abans de la Guerra d’Espanya. Líders 
com García Oliver eren prou cone-
guts en les contrades del Maresme. 
Tot això amb profusió d’anècdotes, 
com per exemple, que el primer tret 
que es va disparar a Canet el dia de 
l’aixecament feixista va ser disparat 
per un capellà.

Fou un dia fantàstic. Moltes grà-
cies al Sindicat de Pensionistes 
de VORMAROS i a la Federació 
per aquests espaïs de trobada i 
col·laboració. 

ACTIVITATS CULTURA
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E
l dies 24 i 25 de maig, es van 
celebrar a Santa Susanna 
(Barcelona) les III Jornades de 

Polítiques Públiques organitzades 
per la Federació de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO de Catalunya. Les 
organitzacions territorials es van reu-
nir dies anteriors per debatre quines 
eren les necessitats de la gent gran, 
i quines les respostes que calien. La 
contribució de la classe treballado-
ra en la construcció de l’Estat del 
Benestar ha estat fonamental. 

La exigència de un Sistema 
de Pensions estable, una Llei de 
Dependència, una Sanitat de 
proximitat, una Llei de la gent gran 
que abordi la situació d’aquestes 
persones i garanteixi l’envelliment 
digne, un habitatge i uns transports 
adaptats, van ser comuns a totes les 
intervencions. 

Però com es va veure en els 
debats, la gent gran vol envellir amb 
dignitat i sobretot amb drets, que 
es van anar enumerant al llarg de 
les jornades, i que anaven des de 
combatre la solitud no volguda fins 
a les noves fórmules d’habitatges 
col·laboratius, millores i adaptacions 
en les residències, nous models de 
residències, assistència domiciliària, 
viure, com deien algunes aporta-
cions, viure la vellesa activa. 

El paper de les administracions 
públiques és capital, en aquest 

benestar de la gent gran. Calen 
inversions en residències públi-
ques. Un 18.50 % de públiques 
davant de un 81.50 % de privades, 
en la província de Barcelona. I 
també la prestació dels serveis per 
un personal qualificat i ben pagat, 
on s’apuntava que el 83% de les 
persones que treballen en aquest 
sector són dones. Les residencies 
no han de ser aparcaments per a la 
gent gran, han de ser també uni-
tats de convivència lligades al seu 
entorn, al seu barri.

Les Jornades han constatat 
que l’Estat del Benestar passa per 
reconèixer drets a la gent gran. 
Drets com el dret a decidir com es 
vol viure i a on, el dret a participar 
en les decisions que els afecten, 
a pensions dignes, a l’impuls del 

transport sanitari, a l’increment de 
places sociosanitàries, a enfortir 
els dispositius de teleassistència, 
a abordar seriosament la bretxa 
digital per protegir la gent gran 
desatesa i vulnerable davant les 
noves tecnologies, que haurien de 
servir precisament per facilitar la 
vida a la gent gran i no per fer-la-hi 
més complicada, al dret a tenir una 
atenció presencial en les entitats 
bancàries o als centres de salut, a 
ampliar els coneixements i les polí-
tiques per a una mort digna.

Pròximament la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de 
Catalunya publicarà les conclusions 
de les III Jornades. 

Ceferino Alonso
Secretari de comunicació

III JORNADES DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
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L
’atenció a les persones grans 
s’ha vist qüestionada durant 
les fases més dures de la pan-

dèmia de la COVID-19, i s’ha fet 
visible el deteriorament del sistema 
sanitari, especialment en relació a 
les persones en situació de depen-
dència.

El sistema sanitari necessita, amb 
urgència, una profunda reforma, 
per tal de garantir una coordinació 
dels sistemes públics de salut i 
d’assistència social.

A partir d’aquesta realitat, el 
Sindicat de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia i Garraf ha organitzat un 
conjunt d’assemblees adreçades a 
l’afiliació al sindicat, i a la població 
en general. Es tracta d’una tasca 

coordinada amb la Federació de 
Sanitat i amb altres estructures, tant 
a nivell català com estatal.

L’objectiu de la campanya és 
sensibilitzar sobre la situació sani-
tària i d’atenció a la dependència 
actual i presentar les propostes de 
CCOO. Aquestes consisteixen en:
 · Millora del finançament, aproxi-

mant-nos a la mitjana de la UE.
 · Recuperació de drets, corregint 

desigualtats (com en el copa-
gament farmacèutic), i garantir 
la participació als consells de 
salut.

 · Gestió avançada dels serveis 
sanitaris, amb equips multipro-
fessionals, incentivar la tasca 
preventiva, millora de l’atenció 
a les persones grans, o impulsar 

l’envelliment saludable.
 · Racionalització de la despesa 

sanitària (molt elevada a l’Estat 
espanyol) i reducció de despeses 
a partir de la centralització de 
compres.

 · Atenció de qualitat per a les per-
sones.

Les xerrades que ja em realit-
zar i les que resten pendent de 
realitzar han estat a: Castelldefels, 
Sant Boi de Llobregat, Cornellà 
de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, 
Vilafranca del Penedès, Igualada, 
el Prat de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat i Martorell.

Des del Sindicat Intercomarcal, 
valorem molt positivament aques-
tes trobades amb l’afiliació, perquè 
ens permeten contrastar les nostres 
propostes amb les problemàtiques 
amb què es troba la gent gran en 
el seu dia a dia.

El material utilitzat en les 
xerrades és el que ens ha facili-
tat la Federació de Pensionistes 
i Jubilats de Catalunya, i els 
ponents han estat una sèrie de 
persones jubilades amb amplis 
coneixements en les qüestions 
sòcio-sanitàries del nostre entorn, 
als quals volem agrair la seva 
valuosa col·laboració. 

La direcció del BLLAPAG

CAMPANYA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA

ACTIVITATS BAIX LLOBREGAT
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ACTIVITAT TERRES DE LLEIDA ACTIVITAT CORAL

C
COO de les Terres de Lleida va presentar, el 
passat 28 de març, l’Observatori Social de la 
Gent Gran 2021, que realitza una panoràmica 

de les condicions de vida de la gent gran, el seu 
estat de salut, els seus recursos, tant econòmics 
com de protecció social, i els riscos específics als 
quals s’enfronten.

Es tracta d’una publicació que estudia 
l’envelliment poblacional i l’envelliment actiu, les 
llars de la gent gran i les dades que evidencien les 
diferents condicions de vida en la vellesa d’homes 
i dones. També detecta la insuficiència de recursos 
que es dediquen al Sistema per a l’autonomia i 
d’atenció a la dependència. Pel que fa al sistema 
públic de pensions, permet determinar la impor-
tància de revalorar les pensions i garantir el seu 
poder adquisitiu en el temps, enfortint el sistema 
de pensions d’avui i el del futur.

D’altra banda, analitza el Sistema públic de salut, 
element essencial per a la gent gran, perquè la 
prolongació de l’esperança de vida ha de produir-
se en condicions saludables, amb autonomia i 
lliures de malaltia, la qual cosa és especialment 
rellevant en el cas de les dones. Aquest observatori 
recull de manera significativa la situació de la gent 
gran en el marc de la pandèmia. 

E
l dia 30 de maig de 1937, el vaixell “Ciudad de Barcelona” 
va ser torpedinat i ensorrat per submarins de l’Armada 
franquista a poques milles de Malgrat. Va partir del port 

de Marsella amb destí a Barcelona, i transportava més de 
300 brigadistes internacionals que anaven al front de Madrid 
a defensar la República Espanyola, a lluitar per la llibertat i 
contra el feixisme. Més de 100 varen morir en l’explosió i el 
naufragi, malgrat els esforços dels pescadors de Malgrat, que 
varen sortir amb les seves barques al rescat.

Els dies 28 i 29 de maig de 2022, 85 anys després, es va 
inaugurar un monument, obra de l’escultor escocès Rob 
Mc Donald, que curiosament es deia igual que un dels 
voluntaris morts, membre del Partit Comunista. A aques-
ta inauguració va ser convidada, entre d’altres, la nostra 
Coral Roig Encès, en un cap de setmana emocionant, que 
vàrem compartir amb 8 corals més, catalanes, croates, 
franceses, escoceses, angleses i sueques, tots units en el 
cant antifeixista i popular.

La Coral Roig Encès, que és la coral de CCOO, i que és 
apadrinada per la Federació de Pensionistes, va interpretar 
4 temes (Cànon de la Pau, Txoria txori, Somos i El Pueblo 
Unido) el dissabte, i el diumenge vàrem cantar, tots junts 
amb totes les corals, l’himne de les Brigades Internacionals 
(que hem incorporat al nostre repertori) en castellà, i La 
Internacional en cada una de les llengües dels cantaires.

Potser mai aquesta Coral ha estat tan feliç, en 
l’homenatge a un jovent que ho va deixar tot per lluitar 
al costat del poble espanyol, de la seva classe obrera, per 
conservar la llibertat i contra el feixisme. Mai no oblidarem 
aquests dos dies. 

OBSERVATORI  
SOCIAL

SOLIDARITY PARK, 
MALGRAT DE MAR
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