
1 

 

 

1. Títol: Pensions dignes i mentides. Text de debat nº ? 

2. Apartat dels 10 punts on es situa: Punt 2 del manifest. Pensions dignes. 

3. Exposició, diagnòstic, reflexió general: 

Dit ras i curt: afirmar que “s’ha de reformar (eufemisme per “retallar”) el sistema públic de 

pensions, per què ha augmentat l’esperança de vida i això el fa insostenible” és dir una 

mentida. Així doncs, qui defensa això o bé està mentint o bé està enganyat. Un “expert” 

que insisteixi en aquesta tesi és un mentider, es miri com es miri: o bé menteix 

conscientment o bé menteix al presentar-se com a expert. És necessari fer-ne denúncia 

pública i aquest és l’objecte d’aquest text. 

Dues són les línies d’error bàsiques en les que, malintencionadament o no, es fonamenta 

aquesta mentida. 

La primera línia d’error és confondre conceptes demogràfics, com ara l’esperança de vida 

i la longevitat. Aquests dos, per exemple, són conceptes que estan relacionats però no 

són ben bé el mateix. Que cada cop més nens arribin a l’edat adulta i que els avis es 

morin cada cop més grans no són ben bé la mateixa cosa. Tant si passa el primer com el 

segon, augmentarà l’esperança de vida, però només la segona d’aquestes situacions es 

pot entendre com un augment de longevitat en una societat. És cert que un augment de 

longevitat pot comportar una major càrrega del sistema de pensions, per què si augmenta 

l’edat a la que moren els individus més vells de la comunitat, augmenta el període de 

percepció d’una pensió. En canvi que augmenti l’esperança de vida no vol dir 

necessàriament que augmenti la càrrega de pensions, per què pot haver augmentat o no 

la longevitat. També pot haver augmentat el nombre de nens o joves que arriben a 

adults. Així doncs, un augment de l’esperança de vida pot comportar, és cert, un augment 

de la despesa en pensions, però també pot haver un augment de les cotitzacions. La 

qüestió aleshores és la distribució d’edats i no tant si “vivim més anys” o no. També hi ha 

qui parla de la piràmide de població per vaticinar una fallida del sistema de pensions, 

basant-se en una disminució puntual de la natalitat, és a dir, que sí que tenen en compte 

la distribució d’edats. Qui fa servir aquest argument no està comptabilitzant altres factors 

que influeixen en la sostenibilitat d’un sistema de pensions, com la taxa d’activitat, la 

incorporació de la dona al mercat laboral, la productivitat o l’atur. En realitat no es tracta 

de quantes persones produeixen, si no de quant es produeix. Tot plegat doncs és un 

problema de distribució de la riquesa i no de distribució de la població. 

Aquestes confusions fan que, de tant en tant, al llarg de la història recent, hagi hagut qui 

ha predit la fallida de les pensions per una data determinada. La realitat, tanmateix, ha 

estat tossuda a l'hora de mostrar la falsedat d'aquestes prediccions quan ha arribat el 
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moment. Els carronyaires però solen ser animals amb idees fixes i no es cansen d'insistir. 

El segon error és molt més greu que l’anterior, per què vol dir que hi ha gent que està 

lluny d’entendre nocions tan bàsiques com les de democràcia, dignitat, voluntat del poble 

o, per fer servir un terme que paradoxalment s’han fet seu alguns que precisament 

semblen no entendre’l, el dret a decidir. El poble va decidir en el seu moment, i amb tot el 

dret, que la societat que volia hauria de ser de tal manera que “Els poders públics 

garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència 

econòmica als ciutadans durant la tercera edat. Així mateix, i amb independència de les 

obligacions familiars, promouran el seu benestar mitjançant un sistema de serveis socials 

que atendran els seus problemes específics de salut, habitatge, cultura i oci.” (Article 50 

de la Constitució Espanyola de 1978). Enlloc diu que aquesta garantia estigui 

condicionada a que “sigui sostenible per sí mateix”, com alguns pretenen ara. És una 

obligació incondicional de l’Estat. Això segons el document fundacional de la societat en 

la que ens trobem, tot i que ja sabem que la Constitució Espanyola sembla ser sagrada 

només quan interessa. Però de fet, aquest és un dret que va més enllà dels localismes, i 

per això està contemplat a la Declaració Universal de Drets Humans. No tindria massa 

sentit doncs parlar de sostenibilitat del sistema de pensions en una societat, els membres 

de la qual han decidit que aquest és un dels pilars fonamentals de la mateixa. Així doncs, 

si el sistema de pensions no és sostenible, aleshores tampoc ho és la pròpia societat, al 

menys tal i com els seus membres l’han concebut. 

Com veiem, el plantejament que es fa és totalment erroni. Al cap i a la fi hem de 

preguntar-nos quina és la finalitat essencial d’un sistema social i si les normes que hem 

imaginat per assolir aquesta finalitat ens hi acosten o no. No és de calaix que el sistema 

de pensions hagi de ser “sostenible per sí mateix”. És una decisió exclusivament política i 

no tècnica que els recursos per a les pensions no puguin sortir d’altres llocs, com ara els 

pressupostos generals de l’Estat. La Seguretat Social és part integrant de l’Estat i, com a 

tal, no hi ha cap raó per considerar que la caixa d’on han de sortir els recursos per les 

pensions hagi d’estar separada de la caixa d’on surten els recursos per altres menesters. 

Ni l’exèrcit, ni els kilòmetres d’AVE, ni les dietes dels parlamentaris, ni l’encariment de 

projectes per cobrir les comissions pagades per les empreses als partits i als seus 

dirigents a canvi de concessions públiques, ni la monarquia, ni moltes altres coses són 

“sostenibles per sí mateixes”, es costegen amb recursos que surten de les arques 

públiques i punt. Per què ho hauria de ser la Seguretat Social? 

En aquest país, i també en l’estat en el que administrativament ens ha tocat viure, hi ha 

un nivell de riquesa tal que ens permetria garantir que, quan arribem a grans, rebrem una 

retribució monetària suficient per tenir les necessitats bàsiques ben cobertes i una mica 

més i tot, o en altres paraules, una pensió digna. Això és un fet, com ho demostren les 

dades de despesa -social en general i en pensions en particular- com a percentatge del 

PIB comparades amb les d’estats del nostre entorn, amb un nivell de riquesa comparable 

amb el nostre. El que mostren aquestes dades és que Catalunya i l’Estat Espanyol es 

troben a la cua d’Europa en quant a despesa social respecte al PIB.  

La riquesa hi és, és qüestió doncs de com es reparteix. El que passa és que bona part 

d’aquesta riquesa està en mans de lladres i l’Estat no recapta d’ells el que hauria de 
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recaptar. I vés per on, resulta que molts d’aquells mentiders dels que parlàvem, o bé 

formen part d’alguna nissaga de lladres, o bé són els seus miserables servents. I els 

lladres mai en tenen prou, per això promouen la (lucrativa) gestió privada dels recursos 

de la Seguretat Social com a única alternativa a un sistema públic de pensions, al que 

acusen d’insostenible amb arguments insostenibles. Aquesta és la veritable finalitat dels 

atacs al sistema públic de pensions i cal denunciar-ho amb fermesa. 

 

 

4. Proposta de documents per aprofundir el tema: 

4.1.- Llibres: 

Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España; Vicenç 

Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón. Editorial Sequitur & Attac España. 2011. 

 

4.2.- Altres documents: 

En defensa del sistema público de pensiones; Varis autors; Juliol 2013. 

Les propostes sobre les pensions i les trampes que plantegen; Taifa, Seminari 

d’economia crítica; Tardor 2013. 

Programa Singulars. Professor Vicenç Navarro: Les retallades no són inevitables. 

http://www.tv3.cat/videos/4601391/Vicenc-Navarro-Les-retallades-no-son-inevitables 

 

5. Propostes d'acció política a debat, numerades: 

Realitzar campanyes informatives de denúncia dels atacs al sistema públic de pensions, 

per tal que la població sigui conscient de la falsedat dels arguments emprats pels autors 

d’aquests atacs i la finalitat dels mateixos. 

Promocionar debats públics en els que quedin al descobert els errors en els que es 

basen aquests atacs. 

Posar sobre la taula els canvis necessaris. 

 

6. Autors i data: Pere Ruiz Trujillo; 20 de Gener de 2014. 

 


