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Granollers i Mollet alcen la veu
contra la reforma de les pensions
Més de 500 persones es manifesten al Baix Vallès i una trentena a la capital del
Vallès Oriental
Concentració contra les pensions a la plaça de la Porxada. Foto: Eduard Mas

Centenars de persones han sortit aquest dijous a la tarda als carrers de Granollers i Mollet per
oposar-se al projecte de llei de la reforma de les pensions aprovat el passat mes de setembre pel
govern del PP. Un dels punts destacats és la desvinculació de les pensions i l'IPC com a únic
referent per apujar-les cada any. El govern espanyol proposa que l'evolució es lligui a d'altres
factors com l'estat de les arques de la Seguretat Social i que la pujada sigui mínima (del 0,25%)
en els anys en què aquesta tingui dèficit, com ara. També s'introdueix un topall a les pujades
màximes quan les coses vagin millor. Les pensions pujarien com a màxim l'equivalent a l'IPC més
un 0,25% addicional. Aquest canvi, diu el govern, ha d'entrar en vigor ja durant el 2014.
Sindicats i oposició denuncien que la fórmula de revalorització de les pensions proposada pel govern
de Mariano Rajoy suposarà una pèrdua de poder adquisitiu per als pensionistes d'entre un 14,8% i
un 28,3% els propers quinze anys. Des de la UGT avisen que la pensió mitjana a Catalunya se
situa en 857 euros; i que amb la nova llei, en dos anys més de crisi, la pensió passaria a ser de
811 euros. Per tot plegat, la CGT, la CNT, la CUP, Arran, Cooperativa Integral Catalana,
Assemblea Llibertària i l'Esquerda han aplegat una trentena de persones a la plaça de la Porxada
de Granollers sota el lema Ens roben les pensions, ens roben el que és de tots. Unifiquem les
lluites. Els organitzadors han subratllat que "només amb la mobilització" es podrà aturar la reforma.
"Si no sortim al carrer no canviarem la situació", han apuntat, entre crits de "les pensions, ni tocarles" i "ja n'hi ha prou de pactar, ara és l'hora de lluitar".
La manifestació convocada per la Comissió de jubilats i pensionistes de Mollet ha reunit a molta
més gent, més de 500 persones. I és que s'hi ha acabat adherint nombroses organitzacions i
col·lectius, com ara els sindicats CCOO i UGT (amb la presència dels seus secretaris comarcals,
Gonzalo Plata i Òscar Rius), la CGT, la PAH, la coordinadora d'AMPAs de Mollet i representants
de diversos partits polítics, com ara el PSC, ICV-EUiA, ERC i IxM-CUP. Això ha fet que, a més de
reclamar al PP que no tiri endavant la reforma de les pensions, els manifestants, en el dia que
l'ensenyament estava de vaga
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/18083/aules/gaireb/buides/granollers) , també
s'han oposat a les retallades en tots els serveis públics, principalment en educació i sanitat.

Centenars de persones a Mollet del Vallès, aquest dijous. Foto: IxM
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