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Bones Festes i feliç Any Nou 
 
El Nadal és una festa cultural mil·lenària, cristiana i pagana alhora. Totes les 
manifestacions d'art i cultura són imprescindibles del Nadal, ja que ens aporten 
bellesa, que enriqueix la nostra sensibilitat, la qual ens permet sentir als altres, 
cohesionar-nos i així lluitar per aconseguir les mateixes oportunitats per a 
tothom de gaudir d'aquesta bellesa. 
 

 
 
El símbol del Nadal és un estel, una llum en la foscor. Una llum que no es troba 
fora de nosaltres, sinó que refulgeix al cel intern. No obstant això, posem llums 
de Nadal perquè en el nostre inconscient s'amaga el recordatori de que la llum és 
vida. Busquem la llum amb la intenció de veure'ns millor els uns als altres, de 
manera que puguem reconèixer-nos com a membres d'una 
única humanitat, unida per una empatia que ens impedeixi oblidar el dolor 
dels altres, com el d'aquells veïns que no poden pagar els seus rebuts de la llum. 
  
Referent a això, l 'Ajuntament de Valls, amb el deure de tenir cura de la ciutat de 
manera responsable, ha confós els conceptes de lluminositat. I en el seu afany 
per il·luminar-nos, ha invertit un dineral en llums nadalenques; milers d'euros 
que haurien d'estar cobrint les moltes necessitats i mancances que 
lamentablement afecten la nostra localitat; ¿O és que aquestes famílies 
sense llar, desateses per la institució, gaudiran més d'aquestes festes dormint en 
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uns carrers freds i insegurs, però lluents? L'acció del govern vallenc potser no 
estaria tan fora de lloc si s'hagués invertit en comerç de proximitat, contractant 
per exemple a una empresa del poble, però no ha estat així. 
  
No permetem que la desesperança enfosqueixi l'alegria del Nadal. A falta de 
coherència a l'Ajuntament, sempre ens quedaran els Reis Mags. No oblidem que 
Ses Majestats segueixen l'estrella que marca el naixement d'un nen que 
representa a tots els infants, els quals són l'esperança d'un futur lluminós, més 
valuós que qualsevol dels regals que ens puguin portar. 
  

 
 
És important no consentir que el consumisme, tan fortament arrelat a 
la societat capitalista, malmeti l'emotivitat dels més petits a força d'un excés de 
regals buits per la nostra part. Les joguines en excés poden provocar que els nens 
deixin d’apreciar-les i que perdin la il·lusió que els caracteritza. És normal 
que ells desitgin coses, moltes vegades en desmesura, perquè aquesta és la 
dinàmica del món consumista; però, com a pares tenim la responsabilitat de no 
cedir davant la hipnosi de la publicitat. Aquest mecanisme que força el consum, 
es basa en la generació d'expectatives i anhels momentanis de posseir una cosa 
que no cobreix cap necessitat i que realment no se’n gaudirà. És per això que la 
satisfacció vital d'un infant no ha de dependre dels regals, ja que en aquest cas, 
la intolerància i la frustració el poden convertir en un adult exigent i 
egocèntric. Per tal de posar una mica de seny sobre l'assumpte, a part d'aquella 
joguina que la nostra filla ha demanat tant a la carta als Reis Mags com a la del 
Pare Noel, regalem-li lectura, una cosa que pugui posar-se i allò que realment 
pugui necessitar. 
  
És dur adonar-se’n de que els nostres petits són tractats únicament com a 
consumidors per part de les grans marques, però cal que així ho reconeguem. De 
la mateixa manera, no està de més que parlem amb els infants, en un llenguatge 
que ells puguin entendre, sobre el màrqueting de gènere, sexista i estereotipat, 
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doncs que la conseqüència principal d’aquest es troba en la interiorització per 
part dels nens i les nenes d'una sèrie de valors que defineixen rols 
predeterminats, els quals que sostenen la cultura patriarcal. 
 
Que aquestes festes d'hivern siguin l'excusa perfecta per reconèixer-nos a 
nosaltres mateixos i als nostres pares, germans, avis, amics i veïns en l'amor. Fem 
d'aquests dies de retrobaments amb la família, de tornada als orígens, espais per 
a l'agraïment, per a sentir-nos a gust i recollits. I aprofitem qualsevol instant per 
fer feliços als altres, la qual cosa és una de les sensacions més boniques que es 
poden experimentar. No serà necessari que el Pare Noel ens porti tots els regals 
que hem demanat, sempre que fem de l'alegria, la solidaritat i l'empatia per 
posar-nos al lloc dels altres, el major present. Donem-los les gràcies a aquestes 
persones que s'ocupen de cuidar-nos a tots, gairebé sempre mares i 
àvies treballadores, que han lluitat per a que aquests dies hi hagin coses 
bones sobre la taula. I que les nostres benediccions també es dirigeixin a aquells 
joves que han hagut de marxar del país, alguns dels quals no han pogut tornar 
per Nadal i estaran lluny. 
  
Els nostres millors desitjos també són per als espais públics d'aquesta ciutat i els 
seus entorns verds. Si per Nadal es fan regals, quin millor present per a Valls que 
la cura de les zones que ens acullen? Mantenir una localitat neta requereix de la 
col·laboració de tots nosaltres, perquè la seva preservació òbviament és 
responsabilitat de l'ajuntament, però també d'empreses, organitzacions i 
col·lectius com el nostre, així com de cada persona de manera individual; ja que 
tota acció, per petita que sembli, suma. El planeta pateix la destrucció 
d'ecosistemes, la tala de selves, la crema de boscos, la contaminació de les 
aigües, l'horror de la guerra, de la pobresa i de moltes altres 
atrocitats promogudes pels interessos més foscos de l'ésser humà. Les nostres 
protestes per posar fi a aquests crims ambientals i socials no tindran cap valor 
mentre no aprenguem a estimar, defensar i preservar els tresors del nostre 
municipi. 
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És la nostra obligació, avui més que mai, integrar el missatge d'amor i de pau que 
porta l'Esperit del Nadal. Pau a les dones i als homes de bona voluntat, pau en el 
nostre dia a dia, en la convivència i en la resolució dels conflictes quotidians. Una 
pau que no poden entendre els cors d'aquelles corruptes i grans fortunes que en 
aquests àpats festius tindran caviar i cares ampolles de xampany a costa del 
patiment del poble. 
  
En aquesta Felicitació Nadalenca, no volem oblidar-nos de transmetre la nostra 
absoluta confiança a tots aquells emprenedors que en la seva voluntat per 
completar i no destruir, aconseguiran tot el que es proposin. 
  
Bon Nadal, i feliç any 2019, que ha de començar amb alegria i en llibertat, encara 
que alguns presos catalans només podran gaudir-ne al seu interior. Des d'aquí el 
nostre suport a tots els presos polítics. Ànim, ja que és molt el que encara ens 
queda pendent per aconseguir el canvi. 
  
Per posar fi a aquesta felicitació, volem demanar-nos a tots que mai perdem les 
ganes de conèixer, aprendre i entendre el món i als altres. Com els nens, mestres 
de la curiositat, estiguem atents al que esdevé, per sobre de les nostres 
percepcions distorsionades, ja que així, no només podrem moure'ns i actuar en 
benefici de les bones persones que poblen el món, sinó que també sabrem quan 
hem de reaccionar als perills del feixisme. 
  
Visca la República! 
 
 

Reflectits en les relacions 
Article basat en les conferències de Ramon Grosfoguel 
  
Per a explicar aquesta relació resulta interessant fer una ullada general a la 
història, ja que conceptes com el racisme i el colonialisme deriven en primera 
instància de la Monarquia Catòlica per allà al Segle XIV. La mateixa, en les seves 
conquestes de territoris imposava la lògica d'un Estat, una identitat i una religió.  
  
En aquell temps, per a l'imaginari cristià tots els humans tenien religió, i encara 
que aquesta es veiés com a equivocada, això era indici de que aquests subjectes 
posseïen ànima i no es qüestionava la seva humanitat. 
  
Fins llavors, jueus i musulmans, que coexistien de ple dret els uns amb els altres 
amb independència de la seva cultura, en ser conquerits per la Monarquia 



Núm. 2                                                                                                                                Desembre 2018    

6 
 

Catòlica, només podien resistir i ser assassinats o rendir-se i per tant, morir 
igualment o ser expulsats del territori. Com veiem, confrontacions com la de 
Palestina, que no té més de 60 anys, no és un conflicte d'un odi antic i etern 
entre jueus i musulmans, sinó que es basa en un problema colonial racial del 
projecte israelià sobre aquest territori. 
  
Va ser amb l'arribada dels colons a les Amèriques, que aquests es van trobar amb 
natius sense religió. Aquesta connotació, lluny de la idea d'ateisme actual, 
comportava la concepció de que un subjecte sense déu i per tant sense ànima, 
no era més que un animal salvatge al qual es podia esclavitzar i incorporar al 
procés de producció sense ser vist aquest acte com un pecat a ulls de Déu. 
 

 
  
La narrativa de pobles amb ànima i pobles sense ànima, va tornar a Europa amb 
efecte bumerang i va començar a qüestionar-se la humanitat de moriscs i 
marrans (musulmans i jueus conversos) d'una manera molt més fonamental, 
sent encunyats amb el terme de subjectes sense ànima. A partir d'aquí es van 
esclavitzar a musulmans i moriscos i se'ls va expulsar de la Península ibèrica. 
  
Com veiem, el racisme no deriva del capitalisme, sinó que sempre arriba al costat 
d'aquesta idea de poder. Ja que el racisme és un principi organitzador de 
l'economia política, i aquesta no funciona sense que sigui racial. 
  
El Papa va deixar en un llimbs el debat sobre si els natius tenien ànima o no, 
pronunciant al respecte que sí disposaven d'ànima però que aquesta era una 
ànima animal. De manera que van passar a ser considerats éssers bàrbars als 
quals es devia cristianitzar, cosa que va tenir enormes conseqüències en els 
segles següents. 
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En aquest punt de la història trobem dos discursos, el racisme biològic que parla 
de la inferioritat genètica, i el racisme culturalista que passa per la inferiorització 
de l'altre via la naturalització de la seva cultura com a inferior, el qual també és 
indirectament biològic. El discurs del racisme biològic es va secularitzar de pobles 
sense ànima a pobles sense l'evolució genètica humana, a través de ciències 
naturals com la biologia. I el racisme culturalista, amb ciències socials com 
l'antropologia, va passar de la percepció de pobles bàrbars que cristianitzar a 
pobles primitius que civilitzar. Tots dos són una secularització del debat teològic 
a un llenguatge cientifista amb la mateixa finalitat. 
  
A partir de llavors es va treure als indígenes de l'esclavitud i se'ls va passar a una 
forma de treball forçat, de manera que per a fer la feina esclava a les Amèriques 
es va començar a importar massivament a negres segrestats a l'Àfrica i portats 
per la força per a ser esclavitzats. Un genocidi en el qual van morir milions de 
persones, tant en la captura com en el transport i l'arribada. En aquest moment 
sorgeix el racisme de color, marcat pel color de la pell, i se superposa al costat 
dels altres dos tipus de racisme. 
  
Seguim veient que el que defineix el racisme no és la manifestació històrica 
concreta, sinó que es tracta d'una institucionalitat de poder en les relacions 
globals de superioritat i inferioritat sobre la línia de l’esser humà, de manera que 
hi ha moltes maneres de marcar aquesta jerarquia. 
 
A aquests tres genocidis epistemològics se li suma un quart, el de les dones 
europees transmissores del coneixement pagà del territori. Les quals van ser 
acusades de bruixes i cremades vives, ja que transmetien les seves 
idees oralment. 
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En relació a totes aquestes colonitzacions i genocidis discriminatoris, es va 
practicar també epistemicidi, ja que s'aniquilaven a les persones al mateix temps 
que es cremaven i destruïen biblioteques i còdexs. 
  
Temps després, la frase cartesiana "Jo penso, per tant existeixo" va posar un nou 
fonament del coneixement fora del Déu cristià, el qual va deixar de ser 
necessari. Ja no era la teologia la que definia aquest fonament, sinó el Jo; un Jo 
amb els atributs del Déu cristià secularitzats. Aquest Jo no situat requereix de la 
separació dualista entre ment i cos, així com d'un monòleg intern soliscista, a 
través del qual, el subjecte es fa preguntes i se les contesta fins a arribar a 
la veritat. Amb aquest plantejament, el coneixement no es produeix de forma 
dialògica ni en relacions socials. 
 
Va ser així com es va inaugurar la egopolítica del coneixement. El sorgiment 
d'aquest Jo arrogant va ser un moment històric mundial. Mai fins a aquest 
instant una tradició havia argumentat una epistemologia en la qual els humans 
posseïssin tots els atributs divins, reemplaçant la pròpia figura de la Divinitat. 
  

 
 
Aquest universalisme en què el coneixement es produeix més enllà de qualsevol 
particularitat del món es va utilitzar en occident des d'aquí en endavant. Un 
coneixement que assumeix el punt de vista de tots els punts de vista i que 
s'utilitza per a inferioritzar la resta de coneixements del món. 
  
El fonament de les ciències socials modernes també inaugura el racisme/sexisme 
epistemològic. Ja que el Jo cartesià no és musulmà, ni jueu, ni indígena, ni africà, 
ni tampoc es tracta d’una dona europea acusada de bruixeria. Així mateix, el 
nou centre del sistema mundial va passar al nord-oest de Europa, i espanyols i 
portuguesos van començar a experimentar els mateixos efectes de les categories 
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racials que ells mateixos van iniciar, en ser tractats com racialment inferiors per 
l'europeu del nord. 
  
Aquest racisme/sexisme epistemològic és el fonament de la universitat actual, en 
què es privilegia les idees dels homes de cinc països (França, Itàlia, Alemanya, 
Anglaterra i Estats Units). De manera que es secularitza la universitat i es posa a 
la ciència com a nova autoritat de coneixement. Sense la universitat 
occidentalitzada, el sistema mundial estaria en crisi, doncs aquesta reprodueix i 
transmet els sabers eurocentristes. 
 
Això s'ha internalitzat fins al punt de nombrar teoria crítica, cientificosocial o 
ciències socials al fonamentalisme eurocèntric que transmet la universitat. Així 
es reprodueix un cànon de pensament que es va produir a partir de l'experiència 
històrica de cinc països, els quals sumen tan sols el 12% de la població mundial, 
un percentatge al qual cal restar-li la meitat, tenint en compte que les dones 
d'aquests països fins fa ben poc no tenien veu. El problema rau en que el 6% de 
la humanitat és la que produeix la teoria crítica, científica, filosòfica i històrica 
per entendre la resta del món. Es tracta d'un coneixement provincial disfressat 
d'universalitat. 
 
En aquesta coordenada racista i sexista epistèmica, es construeix una jerarquia 
de coneixement on els coneixements de les experiències històriques i socials de 
l'altre 94% de la humanitat es tracta com a objecte d'estudi, no com a subjectes 
que produeixen coneixement o teoria crítica, perquè els seus coneixements no 
tenen validesa i són vistos amb inferioritat enfront del saber de l'home 
occidental. 
  
La crida en aquest article és a descolonitzar les ciències socials i la universitat 
occidentalitzada, la qual cosa significa moure'ns de la universitat a la 
pluriversitat. Si transformem el cànon de pensament i ho estenem al pensament 
crític i cientificosocial d'altres coordenades del món, trenquem amb el concepte 
de "universitat" (només una que defineix per a tots) i anem cap a la 
"pluriversitat" (entre tots definim per a tots). 
  
Això comporta una transformació radical que no només requereix de 
democratitzar les ciències socials, com fa el multiculturalisme liberal aplicat a 
l'epistemologia, en el qual no es qüestiona qui mana i qui defineix la realitat, 
deixant l'estatus quo intacte i integrant als subjectes inferioritzats només en 
termes d'identitat cultural subordinada. La descolonització implica prendre’s 
seriosament la diversitat epistèmica, caracteritzada pel pensament crític del 
món.  
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Valors, interculturalitat i inclusió social  
  
Les Arts Marcials Mixtes, més conegudes per les seves sigles en anglès MMA, són 
un esport de combat aplicat a la competició i a la defensa personal. En 
aquestes es combinen tècniques provinents de diverses arts marcials tradicionals 
i esports de contacte, que permeten lluitar tant de peu com a terra, colpejant 
amb punys, cames, colzes i genolls o realitzant agafades, llançaments, palanques 
i projeccions. Lluny del criteri del desconeixement, les MMA canalitzen l'energia 
de forma creativa i artística sota un codi ètic i disciplinari en el marc d'un 
Octògon. Els seus practicants aprenen necessàriament a manejar-se en 
circumstàncies il·limitades en una activitat que requereix de gran demanda física. 
  
Les arrels de les MMA es remunten a antics sistemes de combat grecoromà com 
ara el Pankration. Sent l'antecessor d'aquestes el Val tudo, una forma de 
combat sorgida al Brasil, amb la finalitat d'enfrontar a lluitadors de diferents 
disciplines de manera realista. Aquestes lluites amb normes mínimes van anar 
adoptant regles addicionals destinades a augmentar la seguretat dels 
competidors i a promoure la seva acceptació com a esport, evolucionant així fins 
a convertir-se en les conegudes MMA. Aquesta nova disciplina, es va obrir pas en 
un món monopolitzat per les tècniques de combat tradicionals, adaptant-se 
d'una manera tal, que avui dia són considerades l'esport de contacte amb major 
projecció. En l'actualitat, les MMA s'han tornat populars a nivell mundial, i en 
molts casos amb més practicants, recursos i espectadors que disciplines com la 
Boxa el Muay Thai, el Taekwondo o la Lluita Lliure. 
  
En aquesta ocasió, ens hem volgut apropar a un Gimnàs d'Arts Marcials 
Mixtes molt especial, el Tubarão Team, situat a Valls, al número 12 de la 
Carretera de Tarragona. Hem pogut parlar amb l'entrenador i lluitador 
professional Elton Silva i ens ha explicat coses molt interessants.  
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Elton és Faixeta Preta de Jiu Jitsu Brasiler, Segon Dan de Kung Fu, Entrenador de 
Boxa, Muay Thay i MMA, també es lluitador professional i àrbitre. Això no li 
impedeix estar casat i ser pare de tres fills meravellosos. 
  
Ens explica que va començar a entrenar amb deu anys. Sent tot just un 
adolescent ja ajudava al seu Mestre en la instrucció de joves i petits. Al Brasil va 
treballar durant algun temps en un centre de menors drogodependents, als quals 
ensenyava Jiu Jitsu; gràcies a això va poder comprovar com pot beneficiar un art 
marcial en el procés de desintoxicació. 
  
En resposta a la nostra pregunta sobre per què va decidir obrir el gimnàs, ens 
explica que després d'una vida dedicada a les arts marcials aquest era un somni 
que desitjava fer realitat. 
  
Sobre les i implicacions de ser lluitador professional, honestament ens diu que si 
bé no és un camí per a totes les persones, aquest, com qualsevol altra senda, 
principalment requereix de temps i dedicació. 
  
Al marge dels beneficis socials que el Tubarão ofereix, Elton té altres treballs per 
mantenir als seus, ja que el gimnàs no dóna per viure. Amb molt d'orgull, ens 
expressa que si aquest segueix obert és perquè l'equip de persones que formen 
el Tubarão Team són una família, la qual cosa és el valor mes important del 
gimnàs. 
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Fa alguns anys van haver-hi notícies, tergiversacions i malentesos que van 
embrutar el nom del gimnàs a la localitat; les quals cap mitjà es va molestar a 
desmentir. Així mateix, els rumors parlen de mala gent amb actituds hostils. És 
per això que vam voler formar part d'un dels entrenaments que s'hi realitzen i 
conèixer a les persones. Vam quedar bocabadats per l'ambient familiar i de 
respecte general que es viu, i amb total sinceritat podem afirmar que és un lloc 
que transmet seguretat, apte per a gent de totes les edats i condicions. 
  
Elton ens va explicar segons la seva experiència allò que les MMA poden aportar 
a les persones que les practiquen, com poden influenciar la manera de 
pensar, de sentir i d'encarar la vida, així com en què li pot 
beneficiar l'entrenament a un adult que no busca competir ni guanyar-se la vida 
amb elles. Ens va quedar clar que aquestes no serveixen únicament per lluitar, 
i que més enllà de fer que es guanyi en salut, coordinació i fortalesa física, ajuden 
a les persones a confiar en si mateixes, també aporten disciplina i seguretat per 
afrontar les pors i aconseguir els objectius que ens posem. 
  
Malgrat l'aparent perillositat de les Arts Marcials Mixtes, i de fet se les considera 
d'alt risc a nivell de competició professional, així com quan no es practiquen 
adequadament; al Tubarão hi veiem nens i adolescents molt joves entrenant. Els 
pares han comprovat com els ajuden a alliberar l'excés d'energia, a evitar el 
sobrepès i a relacionar-se amb els altres des de la diversió i el respecte. Les 
classes al Tubarão es poden compaginar perfectament amb els estudis, i l'efecte 
de les mateixes sobre la concentració i la capacitat d'atenció al 
moment present, beneficia en gran manera el rendiment escolar. 
  
Casa dia hi ha més interès per la pràctica dels Esports de Contacte per part del 
col·lectiu femení. Al Tubarão hi entrenen dones, i no només pel pur 
aprenentatge de la defensa personal davant agressions, algunes també s'estan 
formant professionalment i ja han guanyat diversos títols. 
  
A l'entrar al Tubarão ens topem amb brasilers, marroquins, dominicans, 
polonesos, gitanos, paios ... Persones de totes les edats, orígens, creences i 
condicions; algunes en risc d'exclusió, al llindar de la pobresa i víctimes 
del racisme, juntament amb altres que ho han tingut més fàcil en aquests 
aspectes. Totes elles entrenant amb complicitat, bon ambient i 
companyerisme. Un nucli intercultural i una font de cohesió social. Aquesta 
tasca, realment positiva, es porta a terme davant la ignorància i el 
desconeixement d'una gran part dels veïns i organitzacions locals. 
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El Tubarão és conegut entre els cercles d'arts marcials i esports de contacte per 
ser un gimnàs del qual han sortit i estan sortint una bona quantitat de campions 
professionals; per a molts dels quals, i segons les seves paraules, topar-se 
amb l’Elton, i conseqüentment amb les MMA, va resultar ser un miracle que els 
va treure del carrer. Aquest gimnàs està aconseguint fer realitat utopies 
aparentment impossibles des de fa molts anys; davant la indiferència per part de 
l'ajuntament i de les institucions, que mai s'han dignat a interessar-se pel 
projecte i ni de bon tros a col·laborar amb el mateix.  
 

 
 
Volem agrair a Elton l'haver volgut formar part d'aquest article. Des del 
Cercle Podem Valls, desitgem que la gent del Tubarão segueixi creixent i fent-se 
forta sense perdre les bases de noblesa que caracteritzen l'equip, així com que 
segueixin lluitant i guanyant batalles, tant en l’octògon com en la vida real. 
 

Causes del problema, reivindicacions i possibles solucions 
  
La Marea neix l’any 2013 a Barcelona arran de la unió de diverses associacions 
que defensaven el problema de les pensions. Dos anys més tard, gràcies a 
l'empenta dels pensionistes, es posa en marxa la coordinadora estatal. Temps 
després, la Marea també comença a funcionar a les comarques de Tarragona 
gràcies a un grup de persones defensores de l'obertura de residències públiques 
per a la gent gran. A inicis de 2017 van posar la primera taula informativa. 
 
Des de llavors, a part d'oferir informació a través de xerrades, per a les que 
s'han anat desplaçant als diferents pobles de la província, els 
pensionistes també han presentat una moció per la defensa de les pensions 
públiques i una altra per a que l'ajuntament es posicionés sobre un projecte de 
pensions paneuropeu aprovat per majoria, han donat suport als treballadors de 
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l'Hospital Sant Joan de Reus en les reivindicacions pels drets laborals i la millora 
de les condicions, han participat en actes en el dia del treball, així com en la 
manifestació del dia de la dona, i també tenen trobades amb altres grups i 
organitzacions afins, com ho és la plataforma Dependència (Per Un Conveni 
DIGNE), formada pels membres de les residències d'ancians, les quals 
tenen problemes de salari, de personal i de material per a atendre a les 
persones. 
  

 
 
Mariano Palacios, en els actes oficials ens explica en profunditat les causes 
del problema, les reivindicacions que es fan i les possibles formes que existeixen 
de resoldre la situació: 
  
Sabem que s'està duent a terme un brutal atac al sistema públic de pensions 
amb la intenció de reduir-lo fins a la mínima expressió. Hem d'analitzar les 
causes que originen aquest problema per saber a què ens 
enfrontem. Primerament, la qüestió no rau només en un atac contra el sistema 
públic de pensions, sinó que també és un atac contra la sanitat i 
l'ensenyament públic, contra la dependència i els treballadors; aquest és un atac 
que es diu capitalisme. 
  
Per fer una mica d'història, hauríem d’anar-nos-en a la postguerra, després de la 
segona guerra mundial. Rere el desastre que hi va haver a tot Europa, les morts 
de la guerra i la misèria posterior, el capitalisme va veure que la gent no tenia  
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diners per gastar i que per tant no es podia treure or d'on no n'hi havia. I és per 
això que es va crear l'anomenat Estat de Benestar, que consistia a deixar-li al 
treballador una pesseta a la butxaca per poder treure-l’hi després, perquè en cas 
contrari allò funcionaria. Des de l'any 45 aproximadament, els guanys del sistema 
capitalista no van parar de pujar, així mateix, fins als anys 70, els beneficis de les 
empreses augmentaven juntament amb els salaris dels 
treballadors, però, després de l'arribada de la crisi del petroli, el capitalisme va 
veure perillar aquest augment de beneficis propi, així que es va disposar a 
trencar l'Estat de Benestar a nivell mundial. Això va comportar una intervenció 
plasmada en dictadures sud-americanes com la d’Argentina i Xile. els governs 
posteriors d’aquests països van ser titelles del Fons Monetari Internacional, es 
van carregar les pensions públiques i van privatitzar fins i tot l'aigua. Tot això va 
portar a un declivi amb el qual es va aconseguir revertir la pujada dels salaris dels 
treballadors a nivell global, mentre que els beneficis de les empreses seguien en 
augment. Així mateix, per a poder seguir guanyant, es va paralitzar la pujada dels 
sous dels treballadors. Aquest estancament es va mantenir fins al voltant de l'any 
2008, amb l'inici de la crisi financera, en què els salaris van baixar mentre que el 
capital de les empreses continuava creixent. L'objectiu bàsic d'aquesta 
manipulació és el de transferir rendes del treball a rendes del capital de manera 
permanent. 
 
A banda de la rebaixa salarial, una altra conseqüència de tot això es la 
desaparició de la negociació col·lectiva, amb la qual cosa s'aconsegueix que les 
grans empreses elèctriques, petrolieres o de gas puguin contractar nou personal 
amb un 25 o 30% de salari menys .  
  
Així mateix, s'han degradat els serveis públics. La sanitat, en concret a 
Catalunya, s'ha privatitzat enormement; CAPS i Hospitals estan gestionats per 
empreses privades. Així mateix, a la resta d'Espanya no paren d'externalitzar 
serveis, això significa que es privatitzen les proves mèdiques i les ambulàncies, 
de manera que s'atorguen beneficis a aquestes empreses privades, pagades amb 
els diners públics de tots els espanyols. Així mateix, mentre presumeixen d’haver 
aprovat una llei de dependència, a Espanya moren al voltant de 38.000 
persones a l'any que, tenint dret a cobrar, mai arriben a rebre ni un euro. 
  
El sistema públic de pensions s'està tractant com si fos una empresa privada, és a 
dir, hi ha menys treballadors i a sobre aquests cobren menys, per tant, la 
cotització és inferior, el que resulta en una falta de fons. Paral·lelament 
s'intenta rendibilitzar el sistema públic de pensions retallant, allargant la jubilació 
als 67 anys i inventant factors de sostenibilitat que impedeixen arribar 
al 100%, amb la qual cosa, a poc a poc aquestes van baixant. 
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D'aquí a un temps està prevista una situació anomenada la pujada de vida 
del Baby Boom; com ja sabem, hi va haver uns anys en què va néixer 
més gent del normal, la qual cosa ocasiona la previsió que per al 2050 hi hagi un 
increment del pagament de les pensions. Per això justament es va crear el Fons 
de Reserva de les Pensions, per estalviar diners a fi de que quan s'arribés a 
aquest moment s’hi pogués fer front sense cap tipus de retallada ni d'objecció. 
"Aquest fons se l’han gastat, i no només està a zero, sinó que ara devem diners, 
ja que el que faltava per a pagar pensions s'ha cobert a força de crèdits. 
 
 Al 2011 es va realitzar una reforma amb la qual la despesa del futur pagament 
pel Baby Boom va disminuir. I al 2013, el govern del PP, per majoria pròpia, va 
dur a terme una altra reforma amb la qual aquesta despesa es va reduir molt 
més. així s'han desfet del problema, ja que quan arribi aquest augment 
de pagaments, els pensionistes no cobraran pràcticament res. Cap a l'any 2070, 
aquesta despesa tendirà a zero, i si bé els jubilats actuals no ho veuran, sí que ho 
faran els seus fills i néts. Per la qual cosa, si no es reverteix aquesta situació, 
arribarà un moment en què aquestes pensions seran de beneficència. 
  
Actualment, els mateixos que han promogut aquest 
sistema estan intentant incentivar fons de pensions privats perquè siguin els 
bancs i asseguradores les que s'embutxaquin la major part dels diners, juntament 
amb les altes comissions que cobren, amb les que s’emporten una part 
important dels beneficis que aquests fons poden aportar. 
 
Segons el que hem dit, la Marea Pensionista exposa que aquest no és un 
problema de pressupost per pagar les pensions, sinó de voluntat 
política. La solució no rau en retallar pensions, sinó en buscar maneres de que 
això es pugui pagar de manera sostenible, algunes d'elles són les següents: 
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 Intensificant la inspecció laboral sobre les hores extres treballades i 
No pagades. Recuperant només un 10% de les mateixes es crearien uns 
250.000 llocs de treball i una cotització d'uns 75.000 milions d'euros. 

 Per evasió fiscal s'estima una mitjana de 85.000 milions anuals. 

 La corrupció, que no és avaluable per falta de dades, però pels casos que 
s'han vist, els quals només són la punta de l'iceberg, amb els diners robats de 
les arques públiques es poden sumar uns quants mes de milers de milions 
d'euros. 

 El rescat dels bancs, el qual està pagant el poble, és de l'ordre dels 60.000 
milions d'euros. 

 Destopar la cotització màxima de la seguretat social. Sabem que el 
treballador en actiu cotitza en base al seu salari, però la cotització es limita en 
arribar a un màxim de 3.750 euros, independentment de que es guanyi molt 
més i encara que el més lògic és que se 
segueixi cotitzant. Només d'aquí podrien sortir uns 7.000.000.000 d'euros 
anuals més. 

 El ministeri de defensa va pressupostar un augment del 80% en despesa 
militar, fins a 18.000 milions d'euros, a l'ordre i al servei de Trump. 

 La reducció de les bonificacions en les cotitzacions empresarials. S 'estan 
pagant aproximadament 500 euros per treballador que contracten les 
empreses, aquests diners també els paga el poble, i els hi paguem a les 
empreses. No obstant això, està comprovat que el rendiment real d'aquesta 
bonificació no incrementa la contractació per part dels empresaris. Per 
tant, aquest pagament es pot eliminar; la qual cosa suposaria uns 1.800 
milions d'euros. 

 Si es portés a terme l'augment del salari mínim fins al 60% de la mitja salarial, 
tal com recomana l'OCDE, pel cap baix, serien uns 3.500 milions d'euros més. 

 
És evident que amb una reducció de salaris com hi ha hagut a Espanya, aquests 
no només s'han tornat més baixos, sinó que a més estan subjectes 
a treballs temporals que no cotitzen prou. Això cal revertir-ho, i una altra de les 
reivindicacions de la Marea Pensionista és que el salari mínim arribi a 1.084 
euros. 
 
El sistema públic de pensions és un dret per llei. L'article 50 de la Constitució 
Espanyola, afirma: "Els poders públics garantiran, mitjançant pensions 
adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans 
durant la tercera edat". La qual cosa no s'està complint, i això significa un 
atemptat contra la constitució. 
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Juntament amb l'exposat fins ara, la Marea Pensionista també reivindica la 
r educció progressiva de la bretxa de gènere en les pensions i en els salaris fins a 
la seva desaparició, així com la garantia de subministraments bàsics com el 
són l'energia, l'aigua i el transport, el respecte als drets humans, sobretot pel que 
fa a vida, llibertat, treball, sanitat, habitatge, refugiats i estrangeria. Així mateix, 
la Marea diu un NO rotund, al Pacte de Toledo, que és on s'han parit la major 
part de retallades de les pensions, decisions en què els pensionistes volen 
participar, ja que no se senten representats per cap altre organisme. 
  
Només amb la lluita continuada és possible revertir aquesta situació. No ha estat 
fins que La Marea Pensionista ha aparegut als mitjans de comunicació televisius 
que han començat a haver-hi gestos polítics, tot i que encara no s'han pres 
mesures reals. És per això que els pensionistes no volen paraules, sinó 
que reclamen fets, i ens diuen que per a que aquests es duguin a terme cal sortir 
al carrer i lluitar. Els pensionistes sumen uns 9.500 milions de persones; només 
amb la manifestació d'una part dels mateixos, la gent es mou i els governs 
tremolen. També expressen que les persones que ronden l'edat d'entre els 40 i 
els 50 anys, són les que més haurien d'estar al carrer recolzant el moviment, ja 
que són els que realment tindran problemes seriosos si no se soluciona el 
tema. De la mateixa manera, animen als joves que desisteixen de la lluita i tiren 
la tovallola assumint que no cobraran pensions, ja que hem de saber que entre 
tots podem revertir aquesta situació i guanyar la batalla. 
 

   (  
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No sonen les gralles al Barri Vell 
(Per Nicolás Pérez Lavid) 

 


