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SINDICAT DE  COMISSIONS DE BASE 

 REVISTA NUMERO  37 

 Un Sindicat per 

lluitar. 

Recuperar el  
Sindicalisme de classe  

i de lluita 
Tarragona, Juliol 2017 

Com tots vostès saben, s'està estudiant en el Pacte 
de Toledo una nova reforma del sistema públic de 
pensions. Està molt clar el que vol la dreta política 
PP, Ciutadans, Pdcat, PNB, la màxima privatització 
del sistema públic de pensions, per així aconseguir 
el màxim benefici de bancs i asseguradores. 

Per a això, plantegen un nou sistema que anomenen 
"comptes nocionals", és a dir, que cada un es faci el 
seu propi sistema, on els principis de solidaritat i el 
dret a una pensió justa desapareixen. El que ens 
estan plantejant, és el pur individualisme, on uns 
pocs si sortiran beneficiats, els dels sous alts i la 
immensa majoria perjudicats. 

A mi m'agradaria saber, que plantegen els sindicats 
UGT / CCOO respecte al Pacte de Toledo i després 
de veure quina ha estat la seva actuació passada, si 
han fet alguna autocrítica. El mateix m'agradaria 
dels anomenats partits de l'esquerra PODEM i 
PSOE i si aquest últim ha fet alguna autocrítica, ja 
que la reforma del sistema de pensions de Zapatero 
ha suposat una pèrdua del 20% de la pensió. 
Suposo que Zapatero de la seva actuació en les 
pensions estarà molt satisfet, perquè encara no 
conec autocrítica. 

De forma sistemàtica i amb més moral que l'Alcoià, 

ens segueixen bombardejant els economistes 
neoliberals amb els seus sermons saberuts, 
anunciant, les mil plagues que assolaran el sistema 
públic de pensions .. Els últims articles van en la 
mateixa línia. Vegem: 

El BBVA i el seu gabinet econòmic són els més 
combatius contra el sistema públic de pensions. 
Ens comuniquen que ni amb 27 milions d'espanyols 
treballant seria sostenible el sistema públic. Per a 
aquests economistes neoliberals pagats pel BBVA, 
mai han qüestionat la reforma laboral ni les seves 
conseqüències, com ha estat la disminució d'un 

20% dels salaris, ni els tipus de contracte 
escombraries, que representa la majoria en 
l'actualitat, ni tan sols que el 50% dels treballadors 
guanyin menys de mil euros mensuals o que el 
14% dels treballadors no guanyin prou per poder 
menjar. 

És més, demanen un pas més perquè encara 
empitjorin més la seva situació. 

No obstant això, aquests mateixos 
economistes neoliberals no diuen res quan la 
massa salarial baixa en el conjunt del país,                 
   SEGUEIX....               

LES PENSIONS I LES VERGONYES DELS 

ECONOMISTES NEOLIBERALS 
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mentre que augmenta contínuament la 
referida al món empresarial i financer, el que 
provoca una desigualtat galopant. 
No diuen, que la Seguretat Social té dèficit 
pels salaris de misèria que es paga, ni pels 
forts incentius que es donen a les empreses 
per part de la Seguretat Social. No els 
escoltaran una sola mesura per combatre la 
desigualtat econòmica i social que les seves 
mesures provoquen. 
Per què mai parlen del rescat bancari? Per 
què mai parlen dels resultats dels fons de 
pensions privats que gestionen? Els recomano 
que llegeixin l'informe del professor de la 
universitat del País Basc Pablo Fernández 
"Rendibilitat dels fons de pensions a Espanya 
2000-2015" i se li aniran tots els dubtes, 
veuran com funcionen els fons privats. La 
immensa majoria dels fons de pensions 
privats en els últims quinze anys presenten 
pèrdues, però sí que són un gran benefici per 
als bancs i asseguradores. 
També Fedea ens arriba a plantejar qui són 
els que més perden amb les reformes de 
pensions en una recerca d'enfrontament 
intergeneracional, que ja és el súmmum del  
seu atreviment. 
Amb les actuals reformes de 2010 del PSOE i 
2012 del PP perdem TOTS i molt. El que cal 

plantejar és, com és possible que se segueixi 
qüestionant el 
sistema públic pel alternatiu de comptes 
nocionals o fons de pensions privats. Pregunteu 
a Xile pels comptes nocionals i com els ha anat 
i veuran llavors. 
Hem de saber, que Fedea està format per 
economistes, que depenen com a organització 
de les subvencions dels bancs i en 
conseqüència la immensa majoria dels seus 
informes afavoreixen els interessos de les elits, 
tret de comptades excepcions. Per difondre els 
seus informes i sacralitzar, compten amb totes 
les terminals mediàtiques del país, ja que totes 
depenen majoritàriament dels bancs. Cal 
preguntar als economistes neoliberals de Fedea 
Tenen clar el que representen aquests 
informes, com el de les pensions, en la vida de 
milions d'espanyols? Crec que haurien de fer-
se una revisió sobre la seva ètica i moral. 
Per què els economistes del BBVA, 
Santander, Fedea, Funcas, Faes mai 
analitzen les dades que he donat sobre 
desigualtat, ni els suports a banca, reforma 
laboral ....? Són els comptes nocionals que 
ens plantegen els economistes neoliberals 
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així com els fons de pensions privats la 
solució a la majoria dels espanyols? NO. 
Els economistes neoliberals ens parlen de la 
llibertat de mercat, que l'Estat no ha d'estar 
present en l'economia i no obstant això, 
encoratgen les desgravacions fiscals als fons de 
pensions privades ¿No són competència 
deslleial i un atac a la llibertat de mercat? 
Recordo quan un company meu de 
Departament, que era arqueòleg, em deia que li 
encantava la seva professió, però que només ho 
deia quan apareixien restes antigues en solars 
per a la construcció. Li contractaven i pagava el 
constructor perquè emetés un informe, que 
digués que aquestes restes no eren importants. 
Em deia que havia estudiat per conservar-los i 
que ara havia de dir el contrari perquè si no, no 
cobrava. És evident la contradicció en molts 
professionals. Tenen els economistes 
neoliberals aquestes contradiccions? Estic 
convençut que sí, perquè sinó pensaria coses 
bastant pitjors. 
Part d'un principi ètic i moral, que es basa en 
que l'economia ha de servir a l'avanç de la 
humanitat i no només per al benefici d'uns pocs. 
Per què els neoliberals mai plantegen la 
desigualtat com un gravíssim problema 
econòmic i social? Per què totes les 
mesures econòmiques que plantegen a nivell 
laboral sempre ho fan igualant als de dalt 
amb els pitjors contractes dels de baix i no a 
l'inrevés? Per què es creuen com dogmes 
econòmics inqüestionables, quan són 
fàcilment demostrables que són falsos? Per 
què sempre representen els interessos de 
les elits? 

Arribat a aquest punt em pregunto els 
economistes neoliberals coneixen l'ètica i la 
moral? Coneixen els principis ètics i morals 
que desenvolupa Jesucrist? Pensin-ho i 
analitzin-se. Crec que tenen molt on mirar-se. 
 
Edmundo Fayanás Escuer  
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RAMBLA NOVA 97-99, 2n - 1a,  43001 TARRAGONA 

Telèfon: 977228437 Fax: 977222968;  Mòbils: 
606157435 - 609411170 - E-mail: cobas@tinet.cat, 

cobas977@outlook.es,  Web: www.cobas.cat 
ASSESSORIA LABORAL. 

FES-HO CÓRRER PASSA-HO!  
INFORMAT a:  

Les pàgines d'informació i debat 
anticapitalistes, alternatives i  
lliures: 

http://www.kaosenlared.net/ 

http://www.pobleviu.cat/ 

http://www.cobas.es/ 

Davant d'aquest alarmant panorama, CCOO i UGT, lluny de ser una palanca per a la lluita en defensa de 
les pensions públiques, han vingut jugant un paper de complicitat, exemplificada en el seu suport als 
Pactes de Toledo i a les reformes dels governs de PPSOE. A més, és una complicitat interessada, ja 
que són socis dels bancs en les principals gestores de fons privats de pensions. 

Els pensionistes tindran cada vegada pitjors condicions econòmiques si no s'acaba amb el sistema 
capitalista. 

No és acceptable que quan les perspectives de joves i grans haurien de ser millors cada dia que passa, 
estigui passant tot el contrari. I és que els mitjans de producció i servei, així com la riquesa, es troben en 
poder d'una ínfima minoria de persones. 

Als treballadors i les treballadores no tenim altra alternativa millor que la d'organitzar-nos, lluitar i acabar 
amb aquesta societat brutal i competitiva, que obliga les petites empreses a explotar-nos a límits 
inacceptables. 

Hem d'instaurar una societat radicalment diferent, basada en la solidaritat, en la socialització, en la 
col·laboració i en el repartiment del treball i del benestar que aquest genera. 

Dels anys 70 als 85 teníem com a període de còmput per a la pensió els dos últims anys. 

El 1997 el període de còmput passa dels últims 8 anys als 15 últims anys per al càlcul de la pensió. 

El 2011 la nova llei estableix un període transitori dels 15 últims anys als 25 últims anys de còmput per al 
càlcul de les pensions. Estableix 20 anys per al 2017 i 25 per a l'any 2022. 

  Computo y edad de Jubilación para cobrar el 100% de la pensión    

Nacidos 

en… (junio) 
Me jubilo en mes… 

Para cobrar el 100% debo 

haber cotizado 

Para jubilarme a los 65 

debo haber cotizado 

Periodo de computo 

para la pensión 

1952 Noviembre 2017 35años y cinco meses 36 años 20 años 

1953 Diciembre 2018 35 años y seis meses 36 años y seis meses 21 años 

1951 Abril  2019 35 años y 10 meses 37 años 23 años 

1955 Junio 2020 36 años 37años 24 años 

1956 Agosto 2021 36 años y dos meses 37 años y seis meses 25 años 

1957 Octubre 2022 36 años y cuatro  meses 37 años y seis meses 25 años 

1958 Diciembre 2023 36 años y seis meses 38 años 25 años 

1959 Abril 2024 36 años y 10 meses 38 años y seis meses 25 años 

1960 hasta 
1975 

Junio 2025  hasta 
junio 2042 

37 años 38 años y seis meses 25 años 

¡¡¡Organitzem-nos i mobilitzem-nos amb les marees de  

pensionistes i en les Marxes de la Dignitat !!! 

QUE DIFÍCIL ENS HO HAN POSAT PER JUBILAR-NOS AMB EL 100%  

mailto:cobas@tinet.cat
mailto:tarragona@sindicatocobas.org
http://WWW.cobas.es
http://www.kaosenlared.net/
http://www.pobleviu.cat/
http://www.cobas.es/

