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    Creu de Sant Jordi 
Generalitat de Catalunya 

MANIFEST PER UNES PENSIONS DIGNES – 2017 
 

FATEC – Federació d’ Associacions de Gent Gran de Catalunya, entitat que 
agrupa mes de 600 Casals i Associacions de Gent Gran, davant la pèrdua 
de poder adquisitiu que en els darrer anys hem sofert els pensionistes fruit de 
la no actualització de les mateixes amb IPC anual i en conseqüència córrer el 
risc d’entrar en una situació d’exclusió social de les persones grans. 
 
En la nostra XXXIV Assemblea General Ordinària del passat 3 de maig hem 
rebut el mandat aprovat per unanimitat dels compromissaris dels casals 
federats per sumant-nos a les demandes sobre canvis en les polítiques actives 
de pensions públiques, a les que hi volem afegir i concretar unes 
reivindicacions pròpies que les fem des de la contemplació de la situació real 
de les persones més febles econòmicament parlant i que les condueixen a 
situacions de pobresa : 
 
Des de FATEC, instem al govern de l’Estat que de forma permanent 
garanteixi la suficiència de les pensions, aplicant d’immediat les següents 
demandes: 
 

• Demandem l’increment al 57% de la base reguladora de les 
pensions de viduïtat, que estiguin per sota del SMI i que siguin el 
principal ingrés de la persona. 

• Demandem que per aquelles pensions NO contributives quin 
receptor hagi cotitzat alguns anys, sense arribar als mínims de la 
normativa, siguin augmentades en 1% per cada any cotitzat. 

• Demandem que els imports de les pensions SOVI (no coincidents) 
siguin, al menys, iguals a les pensions mínimes de viduïtat. 

• Que les pensions s’actualitzen anualment d’acord amb l’IPC, i 
d’immediat que el conjunt de les pensions mínimes, s’incrementi 
per sobre d’aquest IPC, per tal que aquestes quanties estiguin per 
sobre del llindar de la pobresa. 

• I així mateix, demandem, que no es procedeixi a cap reforma del 
Sistema de Seguretat Social sense previ acord del Pacto de Toledo 
i dels Agents Socials. 

 
Barcelona 15 maig 2017 

Per la Junta Directiva 
El president 

 
 
Josep Carné i Teixidó 


