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Pensions i 
pensionistes!

Sr. Director:
Pensions i pensionistes, dos 

conceptes que estan units i que 
són els enormes desconeguts 
o incompresos de tots els go-
verns i el que és molt més greu, 
de gran part dels ciutadans, en 
especial dels joves, ja que con-
templen la seva situació futura 
i inevitable, com a molt llunya-
na en el temps, igual com molts 
vam fer en els nostres anys de 
joventut. 

Quan l’anomenada genera-
ció del baby boom, anys 50-
60, va accedir al món del tre-
ball, anys 70, ningú no ens va 
preguntar en aquell moment si 
volíem o no fer servir una part 
substancial del nostre salari 
per a les nostres futures pensi-
ons, sinó que se’ns va imposar 
per decret llei, se’ns descomp-
taven de forma obligatòria una 
infinitat de conceptes, el lla-
vors anomenat IRTP, avui IR-
PF, la S.S., Assegurança de sou 
per Conveni Col·lectiu, Insti-
tucions substitutòries i/o com-
plementàries de la S.S., Plans 
de pensions d’empresa, etc., i 
tots aquests conceptes no eren 
negociables, sinó imposats uni-
lateralment pels diferents i suc-
cessius governs, sense que els 
treballadors poguéssim inter-
venir o elegir la voluntarietat 
o no d’aquestes aportacions. La 
decisió política, en una època 
en què la mitjana de vida esta-
va més a prop dels 70 anys que 
dels 80, l’edat de jubilació ja es-
tava fixada en els 65 anys, així 
l’Estat només cotitzaria una 
mitjana de 6-8 anys, fins que 
es produïa la mort del jubilat, 
en aquella mateixa època, que 
després d’un procés de guerra 
civil i guerra europea no fal-
taven llocs de treball, millor o 
més mal remunerats, de forma 
que era lògic deduir que durant 
molts decennis el nombre de 
treballadors en actiu, cotitza-
dors, seria molt més gran que 
el dels anomenats passius, ju-
bilats, de tal manera que els 
molts treballadors actius co-
titzàvem perquè els jubilats 
cobressin la seva pensió i tot 
això sense elecció, tan sol amb 
l’esperança que igual com no-
saltres estàvem fent en el futur 
fessin els que anessin accedint 
al mercat de treball. 

A aquest sistema se’l va 
anomenar de repartiment, 
precisament per això, es re-
partia entre els jubilats el que 
aportàvem els treballadors en 
actiu. Els pensionistes d’avui, 
en mig d’una de les majors cri-
sis, hem hagut d’assumir pri-
mer la congelació de la nostra 
pensió, per empassar-nos que 
un Govern del PP amb majo-
ria absoluta i l’oposició de la 
resta de partits desvinculessin 
la pensió de l’IPC, vinculació 
que ens garantia una menor 
pèrdua, a canvi d’una míse-
ra pujada del 0,25% anual, al 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Cada 11 de desembre se celebra el Dia 

Internacional de les Muntanyes. Pot semblar 
estrany, no obstant és encertat destinar una 
jornada a recordar les muntanyes i la vida 
que hi transcorre. El Pirineu és casa nostra 
i els pobles, viles i masies acompanyen el 
paisatge natural juntament amb una bona 
colla de persones que hi vivim.

N’hi ha que es dediquen a l’agricultura, 
altres a la ramaderia o al turisme, mentre 
que alguns tenen petits negocis i n’hi ha que 
centren esforços a servir les persones. Com 
a dones i homes d’aquest territori tenim les 
mateixes necessitats que la gent que viu en 
paisatges d’asfalt i gratacels, però som pocs 
i això ens obliga a fer-nos sentir més sovint i 
de manera més vehement. No ens cansem de 
demanar unes millors eines de comunicació. 
Demanem carreteres, segures i ràpides, unes 
TIC que permetin estar connectats entre 
nosaltres i amb el món. Necessitem que la 
nostra salut i educació de la nostra canalla 
sigui la millor possible i per això ens calen 
serveis de qualitat, un futur per als nostres 
joves, aquells que estimen la terra però no 
poden tornar perquè no hi ha oportunitats, 
i també la nostra gent gran ha de sentir-se 
segura i acompanyada fins al darrer dels 

seus dies. Podríeu considerar que som un 
xic egoistes si només demanem i no oferim 
res però això no és així, perquè a les nostres 
muntanyes podreu trobar allò que la ciutat 
no us pot oferir.

Tothom hi és ben rebut, n’hi ha que prac-
tiqueu esports, altres us passegeu pel bosc 
buscant els preuats bolets, n’hi ha que bus-
queu recolliment espiritual o perdre-us pels 
senders contemplant la seva biodiversitat. 
Sempre n’hi ha que saben valorar patrimo-
ni cultural amb visites a castells, esglésies 
o museus on donem a conèixer els nostres 
costums, tradicions i la vida a l’antiguitat.

A més, darrerament hem rebut un reconei-
xement explícit i a l’estiu, pels vols de Sant 
Joan, alguns pobles s’omplen de famílies 
que gaudeixen de les falles, patrimoni de 
la humanitat. 

A l’Alt Pirineu hi trobareu indrets únics 
i singulars, bon menjar i bona gent, i quan 
retorneu a la vostra quotidianitat us dema-
nem que respecteu l’entorn i el deixeu en per-
fecte estat, tal com l’hauríeu d’haver trobat. 
Vosaltres marxareu , però hi ha persones, 
animals, plantes que ens hi quedem i us de-
sitgem rebre amb la mateixa il·lusió a cada 
nova ocasió que ens visiteu. Bona estada a 
les muntanyes!

Dia Internacional de les Muntanyes

ROSA AMORÓS I CAPDEVILA. DELEGADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE L’ALT PIRINEU I ARAN
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PREGUNTA:

Ja heu fet el                      
gros de les compres de 

Nadal?

marge que augmenti el cost de 
la vida; a això li hem d’afegir el 
descompte de l’IRPF que abans 
no existia per als jubilats i un 
augment dels impostos direc-
tes, els més lesius per a les me-
nors rendes, així l’IVA de molts 
productes que està en el 21% 
el paguem tots igual, al mar-
ge que els ingressos siguin tan 
diferents, i per això la bretxa 
social ha augmentat a Espanya, 
més que en cap altre dels paï-
sos de la Unió Europea. 

Els que més guanyen han 
augmentat els seus guanys i 
els que menys guanyaven han 
vist com el seu salari de for-
ma directa i indirecta s’ha anat 
reduint, El món al revés! Els 
rics més rics i els pobres més 

empobrits! Situació d’enorme 
menyspreu envers el col·lectiu 
de diversos milions de ciuta-
dans, els jubilats, que aquest 
govern de dretes, amb suports 
puntuals de les altres dretes, 
les nacionalistes, està impo-
sant de forma metòdica, a l’em-
para de la crisi ocultant que 
són mesures exclusivament 
ideològiques i economicistes. 

Així, els nacionalismes del 
PNB i de l’extinta CiU van do-
nar suport a les lleis d’acom-
panyament dels pressupostos, 
que van ser el germen de les 
futures retallades que s’han 
produït i tot això contra els 
que de veritat hem suportat 
la crisi. Aquest Govern del PP, 
amb Rajoy al capdavant, aca-

ba de vetar la proposta de la 
resta de partits d’augmentar 
les pensions un 1,2% a fi de 
poder recuperar alguna cosa 
del que s’ha perdut. Els ciuta-
dans no podem permetre que 
una vegada més s’abusi dels 
més desfavorits! 

JOSÉ LUIS RAPOSO TOJA. 

TORREFARRERA 

Obra inadequada

Sr. Director:
El meu nom és Glòria. Tinc 

41 anys. Sóc Enginyera Tècni-
ca en Química Industrial per la 
UPC i titulada superior en pi-
ano pel Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelo-

na. Em considero una persona 
de criteri just. 

Aquest diumenge dia 11 de 
desembre he anat amb les me-
ves filles d’onze i cinc anys a 
veure l’obra de teatre Naün al 
Teatre Principal, obra de teatre 
que forma part del XLIV Cicle 
de Teatre Infantil i Juvenil Ca-
vall Fort. Hem hagut de marxar 
a mitja funció, ja que el llen-
guatge i la forma de l’obra eren 
clarament inadequades per a 
una obra del Cicle de Teatre Ca-
vall Fort. Paraules grolleres, 
incorrectes, i escenificacions 
obscenes. Tot inadequat per 
al públic per al qual va dirigit 
aquest cicle de teatre. El pro-
grama especificava que l’obra 
era recomanada per a públic a 
partir de 10 anys.

Fa 34 anys, jo ja anava a veu-
re les obres del Cicle de Tea-
tre Cavall Fort amb els meus 
pares i germans. Mai havíem 
vist una obra tan impròpia com 
aquesta. El caràcter d’aquestes 
obres ha estat sempre un altre. 
No entenc què ha passat. Les 
meves filles han quedat estupe-
factes, i no paren de pregun-
tar-me: “Mare, per què avui 
han fet l’obra així?”. Només 
puc respondre que no ho sé, i 
que em sap molt greu que hagin 
vist el tros d’obra que han vist. 
Abans de marxar, he traslladat 
la meva queixa a una persona 
d’Òmnium Lleida-Ponent i s’ha 
defensat afirmant que aquesta 
obra ha estat inclús premiada. 
Doncs que s’ho facin mirar. 

Em dirigeixo als responsa-
bles de la programació de les 
obres del Cicle de Teatre Ca-
vall Fort: aquesta obra és clara-
ment inadequada per a públic 
infantil i juvenil. Vostès s’han 
equivocat, i ens han fet mal. Jo 
tenia confiança en aquest ci-
cle de teatre. I la confiança és 
un valor preciós, molt preuat, 
i vostès avui me l’han fet per-
dre. No tornarem més a veure 
obres del Cicle de Teatre Ca-
vall Fort, ja que considero que 
les persones responsables de la 
seva programació no tenen un 
criteri adequat.

GLÒRIA SOLER PLA. LLEIDA

Dificultats 
per sortir 
de l’escola

“Aquesta imatge 
està presa el dia 
2 de desembre, 
a les 12.30, hora 
en què els esco-
lars surten del 
col·legi Els Pla-
nells d’Artesa de 
Segre”, comenta 
el nostre lector. 
“Com pot com-
provar-se a la 
foto, aquest acte 
incívic causa se-
rioses dificultats 
a nens i grans.”

RADU MARKIS. ARTESA DE SEGRE


