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Informe de
CCOO sobre les
pensions a L’H
CCOO vol millorar la situació
dels pensionistes i creu que cal
fer una aplicació molt acurada
de la Llei de dependència, ja
que a L’H el 17,7% de la pobla
ció té més de 65 anys. El sin
dicat farà arribar a l’Ajuntament
unes peticions que presentaran
en forma de moció a través dels
grups municipals.
Segons un informe elaborat per la
Unió Local de CCOO, el 86% de les
jubilacions a L’H pertanyen al règim
general de la Seguretat Social. Pel
que fa a la pensió de viduïtat, hi ha
13.987 persones que la cobren. Per
a CCOO, les pensions són molt bai
xes. Les de jubilació mileuristes, és a
dir, que no arriben als 1.000 euros,
representen un 72,3%. Fins i tot n’hi
ha un 37% que estan per sota dels
540 euros. En el cas de les pensions
de viduïtat, la situació encara és més
dramàtica, un 97,7% se situa per sota
dels 1.000 euros.
La baixa renda originada pels
nivells de les pensions col·loca als
pensionistes en una situació de pre
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carietat que comporta “un perill d’ex
clusió social”, segons afirma Esteban
Cerdán, responsable de la gent gran
de CCOO de L’H.
Aquest sindicat proposa que els
acords presos en el Consell de la
Gent Gran de L’H siguin vinculants.
Cerdan considera que el caràcter
consultiu del Consell no garanteix
que les propostes que s’hi fan es
converteixin en polítiques socials
efectives.
També es proposa que es cons
titueixi una comissió que faci un
seguiment de la Llei de dependèn
cia aprovada per les Corts i de la
que ha d’aprovar el Parlament de
Catalunya. La comissió permetria fer
una aplicació més transparent i més
efectiva dels textos legals.
Les dues propostes es donaran
a conèixer mitjançant una cam
panya que CCOO farà a la ciutat
demanant el suport de la societat
civil i que també vol fer arribar als
partits polítics perquè es puguin
traslladar, en forma de mocions, al
Ple municipal. # p. g .
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Demana que les decisions del Consell de la
Gent Gran siguin vinculants

L’Hospitalet va inaugurar l’escultura d’Eduard
Arranz-Bravo, El pont de la llibertat, amb un ac
te d’homenatge als homes i les dones que van
lluitar durant el
franquisme per
recuperar la llibertat. Unes 5.000 persones van participar d’a
quest emotiu moment en el qual es van poder
sentir els testimoniatges de ciutadans que van
patir la tortura, la presó, l’exili o la mort a causa
de la defensa de les seves idees, de la defensa
de la llibertat. Les mans unides del president

Vist a L’H

de la Generalitat, José Montilla; l’alcalde de
L’H, Celestino Corbacho, i el president de l’associació Pont de la Llibertat-L’Hospitalet Antifranquista, Jaume Valls, van il·luminar el mo
nument ubicat a la cruïlla de l’avinguda del
Carrilet i la rambla de la Marina. L’acte el va
presentar l’actriu Carmen Sansa i va comptar
amb les actuacions del cantautor José Antonio
Labordeta i del grup de rumba Sabor de Gràcia.
També va pujar a l’escenari Rosa Palomero
que va cantar una cançó que havia compost
en homenatge a Julián Grimau.

