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Manifest
Aturem la retallada de les pensions.  Ja n’hi ha prou, les nostres vides no són un negoci

Adhesions Individuals
Adhesions Entitats

Després de la vaga general del 29 de setembre del 2010, el govern espanyol continua amb la seva 
política de retallades socials i, lluny de derrogar la Reforma Laboral o els Plans d’Ajust del sector 
públic, ha engegat noves retallades socials (com l’acabament de les ajudes als aturats i la 
privatitzacions d’aeroports). La darrera, i possiblement la més greu d’aquestes retallades socials 
serà la Reforma del sistema públic de Pensions, incrementant l’edat de jubilació i el període 
necessari de cotització. Això implicarà que aquells que ara som treballadors, i molt especialment els 
joves i les dones, tindrem pensions de jubilació cada vegada més baixes.

Per dur a terme aquesta nova retallada, la classe política, molts dels “experts” economistes que ens 
van vendre les receptes que ens han portat a aquesta crisi i la major part dels mitjans de 
comunicació ens intenten convèncer de que l’actual sistema públic de pensions és inviable, a causa 
de l’envelliment de la població, pronosticant la seva suposada insostenibilitat. Però darrera 
d’aquests arguments s’amaga una voluntat especulativa i neoliberal: eliminar del sistema públic de 
pensions i substituir-lo per plans privats de pensions en mans del capital financer (Bancs, Caixes i 
asseguradores), els mateixos que ens han portat a la crisi i que pretenen, dia a dia, fer de les nostres 
vides un negoci per enriquir-se encara més. Ens menteixen quan diuen que el sistema de pensions 
farà fallida, perquè no és el nombre de treballadors el que determina la sostenibilitat de les pensions, 
sinó la seva capacitat de produir riquesa, la qual cada vegada es major. I si el que falta són 
treballadors cotitzants, sembla que amb un 20% d’atur el que cal no és allargar l’edat de jubilació 
dels 65 als 67 anys, sinó polítiques d’ocupació de qualitat, relaxar les lleis d’immigració, reduir la 
precarietat i fer el sistema més progressiu per tal que els més rics paguin més, ja que així es podria 
incrementar el nivell de cotització i es milloraria el nivell de pensions existent.

Si amb un sistema públic el 73,5% de les pensions està al llindar de la pobresa i més del 10% d’avis 
i avies no reben cap ingrés, què podria arribar a passar amb un sistema privat? Les pensions 
públiques representen un pilar fonamental del nostre sistema de drets socials i s’ha aconseguit 
gràcies a la lluita obrera sostinguda durant molts anys d’esforç i en condicions polítiques molt 
difícils per la millora de les nostres condicions de vida. En temps on s’imposa l’individualisme i el 
benefici privat, el sistema de pensions públic representa un model de solidaritat i redistribució que, 
lluny de ser el millor possible, aconsegueix disminuir la desigualtat que imposa el capitalisme.

L’aprovació de la reforma està prevista pel 28 de Gener i davant aquest nou atac creiem que son la 
lluita i la mobilització unitàries les que ens permetran encarar amb força un moment històric, on 
amb la nostra acció i determinació, haurem de demostrar en quina societat volem viure. La de 
l’explotació i la soledat més salvatges o aquella on mitjançant el repartiment de la riquesa, el treball 
i la solidaritat ens permeti desenvolupar en llibertat la nostra vida.

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&pli=1&formkey=dGcwaEUzXzczS0VUM2k0M0lyUE5YcWc6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&pli=1&formkey=dGcwaEUzXzczS0VUM2k0M0lyUE5YcWc6MQ#gid=0
http://pensionspubliques.wordpress.com/
http://pensionspubliques.wordpress.com/mobilitzacions/
http://pensionspubliques.wordpress.com/materials/
http://pensionspubliques.wordpress.com/about/
http://pensionspubliques.wordpress.com/
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dDN0dDhEZmlwX3c4SUYyU1J1VEpPcWc6MQ#gid=0


Fem una crida a fer sentir la nostra veu d’una forma clara i contundent a les mobilitzacions que es 
faran arreu del territori durant la setmana del 17 al 23 de gener i en la jornada de mobilitzacions 
generals convocada pel 27 de gener.

Aturem la retallada de les pensions. Ja n’hi ha prou, les nostres vides no són un negoci!

Adhesions Individuals
Adhesions Entitats

Veure adhesions Individuals
Veure adhesions Entitats

Convocants
Assemblees i plataformes socials i populars que impulsen la campanya:
Assemblea de Barcelona
Assemblea de Col·lectius pel Repartiment del Treball i la Riquesa de Lleida
Assemblea pels Drets Socials del Garraf
Assemblea pels Drets Socials del Penedès
Assemblea Popular de Terrassa
Coordinadora de sindicats i organitzacions anticapitalistes de Mallorca
Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa del Camp de Tarragona
Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa de Castelló de la Plana
Mesa Cívica pels Drets Socials de Girona
Moviments socials i sindicals anticapitalistes de Sabadell
Moviments socials i sindicals anticapitalistes del Vallès Oriental
Plataforma de lluita contra les Retallades d’Alacant
Plataforma pels drets socials de València

Organitzacions, col·lectius i entitats adherides a la campanya:
Adona’t (Assemblea antipatriarcal de Cardedeu)
Assemblea Ciutadana “Que la crisi la paguin els rics” de Lleida
Assemblea de Joves de Caldes
Assemblea per la Unitat Popular-Granollers
Assemblea Social del Clot
Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Candidatura d’Unitat Popular de Lleida
Casal Independentista i Popular Can Capablanca (Sabadell)
Casal Popular Els Escorrelots de Cardedeu
Casal Popular l’Esquerda de Granollers
Centre Social Autogestionat “La Maranya”de Lleida
CoBas
Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista (CAJEI)
Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)
Confederació Nacional del Treball de Catalunya (CNT)
Coordinadora Obrera Sindical (COS)
CSOA Casino Popular de Cardedeu
Endavant- Organització Socialista d’Alliberament Nacional (OSAN)
En Lluita
Gràcia en crisi
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
Justa Revolta (Sabadell)
Lleida Treballadora

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0As1ru670XMZ3dDN0dDhEZmlwX3c4SUYyU1J1VEpPcWc&hl=ca#gid=0
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0As1ru670XMZ3dGcwaEUzXzczS0VUM2k0M0lyUE5YcWc&hl=ca
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&formkey=dDN0dDhEZmlwX3c4SUYyU1J1VEpPcWc6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&pli=1&formkey=dGcwaEUzXzczS0VUM2k0M0lyUE5YcWc6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&pli=1&formkey=dGcwaEUzXzczS0VUM2k0M0lyUE5YcWc6MQ#gid=0


Lluita Internacionalista (LI)
Maulets del Baix Vallès i Céllecs
Moviment Popular de Sabadell (MPS)
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)
Radio Trama (Sabadell)
Revolta Global
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
Terrassa Respón 

Materials
Revista “Ja n’hi ha prou”:

Cartell pensions públiques:

http://pensionspubliques.files.wordpress.com/2011/01/ja-nhi-ha-prou.pdf
http://pensionspubliques.files.wordpress.com/2011/01/cartell_pensions_perenviar.jpg


Calendari de Mobilitzacions

Veure Calendari
Lleida: Manifestació

20 gener, 19h, davant la Paeria

Girona: Concentració
20 gener, 20h, Pont de pedra

Barri del Clot: Cercavila
21 gener

Reus: Manifestació
21 gener, 19:30h, Plaça Catalunya

http://www.google.com/calendar/embed?src=ldes57p5i65fsedgc3b8aougnc@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid
http://pensionspubliques.files.wordpress.com/2011/01/calendaricut.jpg


Terrassa: Concentració
21 gener, 20h, Raval de Montserrat

Barcelona: Manifestació
22 gener, 17h, Plaça de Sants

CATALUNYA: VAGA GENERAL
27 gener 2011

convoca: CGT, CNT, COS, SOLIDARITAT OBRERA

• Contactar:
pensionspubliques@gmail.com

•  Calendari mobilitzacions
• 27-GENER: VAGA GENERAL CATALUNYA  
• 21G-Terrassa: Concentració 20h, Raval de Montserrat  
• 21G-Reus: Manifestació, 19:30h, Plaça Catalunya  
• 21G-Barri del Clot: Cercavila  
• 20G-Girona: Concentració, 20h, Pont de pedra  
• 20G-Lleida: Manifestació 19h, davant la Paeria  
• 22G-BCN: Manifestació - Pl.Sants  

• Agència 29S  
• L'agència informativa 29-s, un exemple de comunicació alternativa, horitzontal i popular  
• Ràdio. Emissió butlletí especial 1 d'octubre  

 Assemblea de Barcelona
• Manifest unitari contra la retallada de les pensions  
• Ja n'hi ha prou! (diari sobre la retallada de les pensions)  

 Assemblea social Clot Camp de l’arpa
• FINS QUAN SEGUIREM CALLANT?  
• Actes i mobilitzacions. ATUREM LA RETALLADA DE LES PENSIONS!!  

 CGT Catalunya
• La CGT de Catalunya, CNT Catalunya, COS i Solidaritat Obrera presenten l'avís de Vaga   

General per al proper dia 27
• Ha sortit el número 124 de la revista "Catalunya" (gener 2011)  

 L’accent
• La retallada de la Seguretat Social serà la més important en els darrers 30 anys  
• 'El públic de la música en valencià segueix creixent, a pesar de la mordassa institucional'  

http://www.laccent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:el-public-de-la-musica-en-valencia-segueix-creixent-a-pesar-de-la-mordassa-institucional&catid=60:lentrevista&Itemid=114
http://www.google.com/calendar/event?eid=ZGtoaWFrYzRtN2Rvc3AyYmZwNm5xZjZndHMgbGRlczU3cDVpNjVmc2VkZ2MzYjhhb3VnbmNAZw
http://www.google.com/calendar/event?eid=bmpoMXRnMm5yazRtajAzc2cyNjk5MnNpZmcgbGRlczU3cDVpNjVmc2VkZ2MzYjhhb3VnbmNAZw
http://www.google.com/calendar/event?eid=c2RwNTU4bzdjNzVoa3NqajgzYmlycjVoYWMgbGRlczU3cDVpNjVmc2VkZ2MzYjhhb3VnbmNAZw
http://www.google.com/calendar/event?eid=M3BicTBwYWxrYmVxOWhpZGE0ZGZ2dDY3a2MgbGRlczU3cDVpNjVmc2VkZ2MzYjhhb3VnbmNAZw
http://www.google.com/calendar/event?eid=cDdtYWxxdHFxNWdrOTlkdWtpcHNmYWF1cWMgbGRlczU3cDVpNjVmc2VkZ2MzYjhhb3VnbmNAZw
http://www.google.com/calendar/event?eid=Y2lpdTJndWZjaWV2MjFtODRrbnRlb2o2MDAgbGRlczU3cDVpNjVmc2VkZ2MzYjhhb3VnbmNAZw
http://www.google.com/calendar/event?eid=dDRvZG80aW8yZGxmNWZhM2Q3cjhxcWJqazAgbGRlczU3cDVpNjVmc2VkZ2MzYjhhb3VnbmNAZw
http://www.google.com/calendar/embed?src=ldes57p5i65fsedgc3b8aougnc@group.calendar.google.com
mailto:pensionspubliques@gmail.com
http://29-s.net/
http://www.laccent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1470:la-retallada-de-la-seguretat-social-sera-la-mes-important-en-els-darrers-30-anys&catid=57:actualitat-laboral&Itemid=93
http://www.laccent.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage
http://www.cgtcatalunya.cat/index.php/ecrire/squelettes/scripts/IMG/IMG/jpg/plugins/sarkaspip_2/styles/spip.php?article4837
http://www.cgtcatalunya.cat/index.php/ecrire/squelettes/scripts/IMG/IMG/jpg/plugins/sarkaspip_2/styles/spip.php?article4841
http://www.cgtcatalunya.cat/index.php/ecrire/squelettes/scripts/IMG/IMG/jpg/plugins/sarkaspip_2/styles/spip.php?article4841
http://www.cgtcatalunya.cat/
http://assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com/2011/01/actes-i-mobilitzacions-aturem-la.html
http://assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com/2011/01/fins-quan-seguirem-callant.html
http://assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com/
http://assemblea.byethost2.com/es/recursos-cartells-materials/47-ja-nhi-ha-prou-diari
http://assemblea.byethost2.com/es/comunicats-de-premsa/48-manifest-unitari-contra-la-retallada-de-les-pensions
http://assemblea.byethost2.com/es/component/content/frontpage
http://29-s.net/Radio-Emissio-butlleti-especial-1-d-octubre
http://29-s.net/L-agencia-informativa-29-s-un-exemple-de-comunicacio-alternativa-horitzontal-i-popular
http://assemblea.byethost2.com/es?format=feed&type=rss
http://assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss
http://www.cgtcatalunya.cat/index.php/local/IMG/jpg/plugins/barre_typo_v2/css/plugins/sarkaspip_2/images/plugins/barre_typo_v2/css/plugins/thickbox2/spip.php?page=backend
http://www.laccent.cat/index.php?format=feed&type=rss
http://www.google.com/calendar/feeds/ldes57p5i65fsedgc3b8aougnc@group.calendar.google.com/public/basic


• Blogroll
• Adona’t (Assemblea antipatriarcal de Cardedeu)   
• Assemblea de Barcelona   
• Assemblea de Joves de Caldes   
• Assemblea pels Drets Socials del Garraf   
• Assemblea pels Drets Socials del Penedès   
• Assemblea Popular de Terrassa   
• Assemblea Social del Clot   
• Candidatura d’Unitat Popular (CUP)   
• Casal Independentista i Popular Can Capablanca (Sabadell)   
• Casal Popular Els Escorrelots de Cardedeu   
• Casal Popular l’Esquerda de Granollers   
• CoBas   
• Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)   
• Confederació Nacional del Treball de Catalunya (CNT)   
• Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista (CAJEI)   
• Coordinadora Obrera Sindical (COS)   
• Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa   
• CSOA Casino Popular de Cardedeu   
• En Lluita   
• Endavant- Organització Socialista d’Alliberament Nacional (OSAN)   
• Gràcia en crisi   
• Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)   
• Justa Revolta (Sabadell)   
• Lluita Internacionalista (LI)   
• Maulets del Baix Vallès i Céllecs   
• Mesa Cívica pels Drets Socials de Girona   
• Moviment Popular de Sabadell (MPS)   
• Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)   
• Radio Trama (Sabadell)   
• Revolta Global   
• Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)   

Pensions públiques

http://pensionspubliques.wordpress.com/
http://www.sepc.cat/
http://revoltaglobal.cat/
http://www.radiotrama.net/
http://comunistes-catalans.blogspot.com/
http://twitter.com/#!/MPSsabadell/status/1956391954681857
http://mesacivicadegirona.blogspot.com/
http://mauletsbaixvallesicellecs.blogspot.com/
http://www.li-litci.com/
http://justarevolta.blogspot.com/
http://www.iac.cat/
http://www.graciaviva.cat/?p=197
http://www.endavant.org/
http://www.enlluita.org/site/
http://www.ajcardedeu.org/casino.html
http://www.facebook.com/CoordinadoraRepartimTreballRiquesa
http://www.sindicatcos.cat/
http://www.cajei.net/
http://barcelona.cnt.es/
http://www.cgtcatalunya.cat/
http://www.sindicatocobas.org/
http://esquerda.bloc.cat/
http://ca-es.facebook.com/people/Casal-Els-Escorrelots/100000881181948
http://can-capablanca.blogspot.com/
http://www.cup.cat/
http://assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com/
http://assambleapopular.blogspot.com/
http://dretssocialsvilafranca.blogspot.com/
http://adsgarraf.wordpress.com/
http://cat.bloctum.com/ajcaldes/
http://assemblea.byethost2.com/index.php
http://www.adonat.cat/
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