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Revolta de pensionistes
Més d’un centenar de mobilitzacions mostraran 
avui a tot Espanya el malestar dels jubilats

El clam contra la revalorització del 0,25% és 
majoritari davant la creixent carestia de la vida

JOAN CAÑETE BAYLE
BARCELONA

Corren per inter-
net uns versos, 
d’autor incert, que 
diuen: «No hay ma-
yor temor para un go-

bierno conservador que un abuelo cabre-
ado con el bastón en la mano, dispues-
to a mostrar enojo ejerciendo su voto». 
Les lletres han arribat a Entre Tots 
d’EL PERIÓDICO a través de cartes 
de lectors, vehicle preferent pel qual 
els ciutadans fa temps (anys) que ex-
pressen el seu enorme malestar per 
la pèrdua de poder adquisitiu de les 
pensions. Malestar és un eufemis-
me: els jubilats no estan molestos. 
Estan indignats, profundament ca-
brejats, tant com els joves que un 15 
de maig van ocupar els carrers i les 
places al crit de «no hi ha pa per a 
tant xoriço».
 Per això, després de donar un 
avís, avui enviaran un missatge en 
tota regla: la Coordinadora Estatal 
en Defensa del Sistema de Pensi-
ons, la Plataforma de la Gent Gran 
de Catalunya i els sindicats han con-

EL FUTUR DE LA QUANTIA DE LES PENSIONS

vocat més d’un centenar de mobi-
litzacions a Espanya  per exigir pen-
sions dignes i la seva revalorització 
d’acord amb l’evolució de l’índex de 
preus de consum (IPC). S’espera que 
les manifestacions siguin multitu-
dinàries. Indignats, els jubilats es fa-
ran sentir.

INJUST I IMMORAL /  «Ens queixem que 
no tenim el que ens mereixem, i no 
per la feina feta, sinó per llei (arti-
cle 50 de la Constitució). És injust, 
inacceptable, immoral, vergonyós 
i, el que és més important, inconsti-
tucional», escriu Agustí Soberano, 
president del Partit dels Pensionis-
tes en Acció. «Les propostes incon-
cretes que ha llançat el president 
del Govern només són cortines de 
fum per sortir del pas i de la pressió 
que sent al clatell arran de les mas-
sives manifestacions, a més a més 
d’un intent desesperat per aconse-
guir que els altres grups li facilitin 
l’aprovació dels Pressupostos. Una 
vegada més, els pensionistes es que-
den sense respostes a les seves de-
mandes. Una vegada més, milers de 

pensionistes (i futurs pensionistes) 
sortiran als carrers per continuar 
amb la lluita, fins que el seu clam 
obligui la classe política a asseure’s 
a debatre seriosament, i aparqui 
els fins partidistes», adverteix José 
Manuel Fernández-Arroyo, assessor 
laboral de Barcelona. 
 No fa falta ser economista per in-
tuir què està passant amb les pensi-
ons. Els jubilats que ja ho són o els 
que estan a punt de ser-ho fa temps 
que se n’han adonat, no en va en 
aquests anys de crisi molts d’ells han 
vist els seus fills quedar-se a l’atur i 
els seus nets anar-se’n a buscar-se la 
vida a l’estranger amb els seus títols 
universitaris al cabàs. Durant anys, 
la pensió de l’avi ha sigut a moltes 
llars l’únic ingrés enmig d’atur i 
ocupació precària. Durant anys (des 
de la reforma de l’any 2013), la pen-
sió només ha augmentat anualment 
el 0,25%, molt lluny de l’IPC. Amb 
més o menys detalls, els jubilats sa-
ben que el sistema funciona sobre la 
base del repartiment –els beneficia-
ris d’avui cobren el que aporten els 
cotitzants d’avui– i no de la provi-

sió (no cobra el que va pagar durant 
la seva vida laboral). I no fa falta ser, 
per dir alguna cosa, Luis María Lin-
de, governador del Banc d’Espanya, 
per veure que si entre els seus fills 
i els seus nets s’imposa el model la- 
boral low cost, les cotitzacions a la Se-
guretat Social baixen i el sistema pa-
teix. Si a això s’hi afegeix que la gene- 
ració del baby boom, amb els seus 
sous anteriors a la crisi, comença  
a jubilar-se, la crisi del model està 
servida.

MALA GESTIÓ / El que resulta molt difí-
cil de fer entendre als jubilats, pot-
ser perquè no hi ha explicació, és 
que aquesta tempesta perfecta si-
gui inevitable. I apunten, sobre-
tot, a la (mala) gestió del Govern. 
«I resulta que aquests governants 
d’avui, esgrimint sense vergonya el 
seu fracàs, ens diuen que no hi ha 
marge per a pujades, que ha min-
vat la ràtio d’actius i jubilats i que 
aquests fons estan distrets, i que, 
si no fos per la seva abnegada ges-
tió, Espanya hauria sigut rescata-
da, quan han sigut una tropa d’in-

Molts veuen 
l’oferta de 
Rajoy com 
una cortina de 
fum i demanen 
que es tendeixi
a igualar la 
pensió i l’IPC

BILBAO Aquesta de la capital basca del 22 de febrer va ser una de les primeres grans manifestacions que va estendre la protesta per tot Espanya.
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PENSIONS 

A Espanya hi ha 8.699.056  
pensionistes que reben 
9.573.282 pensions. Això 
vol dir que hi ha qui cobra 
dues prestacions de  
la Seguretat Social, per 
exemple, d’incapacitat 
permanent i d’orfandat. La 
majoria de les pensions són  

de jubilació (5.888.138),  
seguides de les de viudetat 
(2.357.014). Per sota d’un milió 
(948.393) hi ha les pensions 
d’incapacitat permanent, 
d’orfandat (338.644) i les 
d’ajudes familiars (41.093). 
Catalunya és la comunitat en  
què es paga un nombre més  
gran de pensions de jubilació 
(més d’1,1 milions) i de  
viudetat (393.750), mentre  
que d’orfandat l’avança 
Andalusia.

Catalunya, líder 
en viudes 

EL QUE ES PAGA

La quantia mitjana de totes les 
pensions del sistema de 
prestacions amb prou feines 
arriba a mil euros (932,29 euros 
al mes). En aquesta mitjana 
s’inclouen totes, des de la de 
jubilació fins a la d’orfandat, 
sigui del règim general o dels 
especials d’autònoms, 

treballadors del mar o del carbó. 
Una mica per sobre d’aquesta 
quantitat (1.029,22 euros al mes) 
es paga de mitjana en el règim 
general, el que un nombre més 
gran de prestacions afronta (6,8 
milions). I un jubilat amb una 
pensió mitjana del règim general 
pot arribar a percebre una mica 
més, fins als 1.222,04 euros al 
mes. El 92% de les pensions de 
viudetat la reben dones, que 
cobren de mitjana 652,17 euros 
al mes.

La mitjana és 
‘mileurista’

LA DESPESA 

El febrer passat, últim mes que 
hi ha dades oficials, la Seguretat 
Social va desemborsar 8.925 
milions d’euros per al pagament 
de totes les pensions, cosa que 
va suposar el 3,05% més que 
en el mateix mes del 2017. A 
l’augmentar pel nombre de 
noves pensions (860), 

l’increment va ser degut sobretot 
a la quantia més gran de les 
rendes dels nous jubilats. 
Aquests tenen carreres de 
cotització més llargues amb sous 
més alts, això fa que cada 
vegada hi hagi més persones que 
s’acostin al privilegiat grup de la 
pensió màxima. Aquesta 
tendència es mantindrà aquest 
any, sobretot l’últim trimestre en 
què es podria produir una allau 
de jubilacions anticipades davant 
l’amenaça de noves retallades. 

Les pensions 
més altes 

FUTURA REDUCCIÓ 

Les mesures promeses per 
Mariano Rajoy en el debat 
d’aquesta setmana –pujada  
de les pensions mínimes i de  
les de viudetat– es limitaran 
només a  aquest any. A l’espera 
de prendre altres decisions a 
mitjà termini en funció dels 
ingressos i les despeses, l’1 de 

gener del 2019 entrarà en vigor 
l’anomenat factor de sostenibilitat 
que es va desenvolupar en la 
reforma del 2013. Es tracta  
d’una complexa fórmula 
matemàtica que suposarà un  
nou càlcul de la quantia de les 
noves pensions, no de les que 
estan en vigor, per ajustar-la a 
l’esperança de vida. Es revisarà 
cada cinc anys i inicialment 
servirà per reduir la pensió dels 
nous jubilats al tenir una 
esperança de vida més gran.

Les reformes 
que queden 

DEBAT POLÍTIC

En els pròxims mesos  
(s’espera per abans de l’estiu 
vinent) la Comissió del Pacte de 
Toledo del Congrés dels 
Diputats ha d’aprovar una 
vintena de recomanacions al 
Govern per millorar les 
prestacions. Entre altres, els 
grups proposaran la separació 

de fonts d’ingressos de la 
Seguretat Social (SS) i la 
possibilitat que l’Estat es faci 
càrrec d’algunes despeses 
alienes a les pensions. El  
principal desacord és el retorn  
a la revalorització de les  
pensions segons el cost de la 
vida (IPC), a la qual s’oposa el PP 
enfront de tots els grups de 
l’oposició. El vot de Ciutadans, 
encara per determinar, és clau 
per inclinar la balança cap a un 
costat o cap a l’altre.

¿Què fa el Pacte 
de Toledo?
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sofribles polítics de tots els colors 
els que l’han segrestat i espoliat. I si 
aquesta pel·lícula acaba així, s’hau-
rà de titular La gran estafa», denun-
cia Eduardo López, tècnic industri-
al de Terrassa. «El Govern ha buidat 
la guardiola de les pensions i co-
menta que no hi ha diners per se-
guir pagant-les, les pujades són ir-
risòries, queden en no res, perquè 
pugen els preus de tot el que con-
sumim diàriament (...) Em sembla 
vergonyós que juguin amb les pen-
sions i els jubilats. Senyors polítics, 
posin-se a treballar pel bé de tot el 
país», escriu Antonia Cedillo, admi-
nistrativa de Barcelona.
 El Govern de Mariano Rajoy té un 
problema: molts jubilats no com-
pren que l’única manera de gestio-
nar les pensions sigui amb el 0,25% 
de pujada cada any, promoure els 
fons privats, anar buidant la guar-
diola per a altres necessitats  i sen-
tir comentaris feridors, classistes, 
a l’estil dels de Linde i Celia Villalo-
bos. La ideologia existeix, i marca 
la gestió. Els milers de jubilats que 
sortiran avui al carrer acusen el Go-
vern de mala gestió i acusen l’opo-
sició d’escassetat d’idees. Però en el 
món dels rescats a la banca i dels ca-
sos Gürtel, Púnica, ERO i altres, costa 
convèncer-los que aquest 0,25% és 
el màxim que ens podem permetre. 
Els jubilats estan indignats. Veurem 
quines conseqüències té la seva in-
dignació.  H

www.
Participeu en els debats d’Entre tots  
a entretots.elperiodico.cat

EFE / MIGUEL TOÑA

Linde, el provocador

E l governador del Banc d’Es-
panya, Luis María Linde, in-
sinua que els pensionistes 

no s’han de lamentar de la seva pen-
sió perquè molts no paguen lloguer 
ja que tenen casa, i els critica no 
comprar actius financers. Linde no 
hauria de culpar els jubilats de la se-
va «enorme sort» de tenir una viven-

Miguel Fernández-Palacios

Desocupat
Madrid

da –qui en tingui– que van pagar 
amb sacrifici, ni per no invertir. La 
pensió mitjana és de 926 euros 
bruts i no dona per a gaire.

Mesures imaginatives

P erquè les pensions siguin vi-
ables en el futur, els polí-
tics, a més d’abandonar les 

seves baralles, haurien de recordar 
que l’esperança de vida és de 83 
anys i que la tecnologia elimina 
llocs de treball, i abordar el proble-
ma amb imaginació. No estaria ma-

Jordi Querol

Arquitecte.
Barcelona

lament que, a partir dels 75 anys, 
els jubilats no paguessin els serveis 
bàsics de gas, aigua i llum.

Molts vots en joc

M ariano Rajoy va compa-
rèixer al Congrés per par-
lar de les pensions, i des-

prés de gairebé una hora de discurs 
no va convèncer ningú. La pensió 
és un dret adquirit dels treballa-
dors i ningú pot ni ha de comerci-
ar-hi. Els pensionistes no callarem, 

Fernando Guerrero

Jubilat.
Cornellà de Llobregat 

així que ens veurà als carrers aquest 
any i el que ve en prendrem nota a 
l’hora de votar.
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Bretxa en la pensió
Quatre vides laborals castigades per llocs de treball precaris i trajectòries bolcades en la cura

Als 10 anys, María Arnedo (Los 
Guájares, Granada. 1948), ja tre-
ballava al camp. «De sol a sol», 
puntualitza. «D’escola en vaig fer 
poca», es lamenta. Només per om-
plir tres cartilles de cal·ligrafia i 
llegir amb dificultat. «De gran em 
vaig entestar a aprendre a llegir. 
Començava una frase però quan 
arribava al final, ja no recordava 
el que havia llegit al principi. I tor-
na a començar», relata. La María 
va sembrar, va lligar, va netejar i 
va tallar clavells quan no aixecava 
tres pams de terra. I va recollir oli-
ves, ametlles... Recorda que tot era 
«molt cansat». La infància li va pas-
sar en un ¡ai!
 Als 14 anys, després de la mort 
del pare, la seva mare li va anun-
ciar un matí: «La María, prepara’t 
que ens en anem a Barcelona». 

Al compartiment del tren, la mare 
no parava de plorar i un matrimo-
ni que es veu que no tenia fills va 
voler adoptar-la. La María va rebut-
jar la proposició: «Tinc germans i el 
que sigui seu serà meu. Hem nas-
cut germans i així morirem», expli-
ca que els va respondre.
 Quan va néixer el seu tercer fill, 
dels cinc que ha tingut, va deixar de 
treballar a les cases per dedicar-se a 
cuidar-los, com han fet i segueixen 
fent moltes dones sacrificant la se-
va vida laboral en el present i tam-
bé en el futur. «D’aquí m’ha vingut 

TERESA PÉREZ
CASTELLDEFELS

Prendre un cafè, un luxe
María Arnedo, de 69 anys, explica les seves estretors diàries i com 
ha hagut de renunciar a les pastilles del ferro perquè costen 20 euros

tot, de no cotitzar», explica. «El meu 
marit, ¡al cel sigui!, era molt gelós i 
no em deixava treballar fora de ca-
sa», aclareix girant la vista enrere. I 
farta d’estar més que farta, es va se-
parar de la seva parella, després de 
47 anys de matrimoni. «La decisió 
la vaig prendre jo», aclareix.

Pagar l’excursió a terminis

La María expressa un lament en veu 
alta: «No m’imaginava una vellesa 
així. No pensava que em veuria so-
la i sense diners». Amb prou feines 
percep 500 euros mensuals. «I tinc 
la sort de tenir casa», diu. On no ar-
riba la seva economia, arriba Creu 
Roja. «Em dona menjar. També tinc 
una assistenta social que ve a dut-
xar-me tres vegades per setmana. 
Ara, encara que em fa mal el braç i 
els ossos, li estic fent una bufanda 
perquè s’ho mereix», explica.

«No m’imaginava
una vellesa així.
No pensava que 
em veuria sola i 
sense diners»

María Arnedo, a casa seva 
a Castelldefels, dimecres.

dones amb jubilacions precàries

Els treballs precaris desemboquen 
en jubilacions encara més precàri-
es. La Josefa i la Victòria en saben 
molt d’això, tant, que no han cone-
gut res més. Totes dues s’han vist 
obligades a compartir pis, sense co-
nèixer-se de res, perquè no poden 
costejar-se el lloguer d’un pis per 
viure cada una pel seu compte. 
 Ara, en la incipient tercera edat, 
viuen juntes perquè a totes dues 
les van desnonar dels seus respec-
tius pisos: una, a l’habitació rello-
gada de la Ronda de Sant Antoni 
a Barcelona, i l’altra, a Badalona. 
Comparteixen vivenda a la Ram-
bla del Raval, en un pis de Càritas 
pel qual paguen, inclosos submi-
nistraments, 100 euros al mes. 
 Totes dues són un testimoni de 
la bretxa salarial que separa homes 
i dones, que si en edat laboral és in-

justa, en la jubilació resulta enca-
ra més indecent. Els càlculs fets per 
les Entitats Catalanes d’Acció Social 
(Ecas) revelen que la bretxa salarial 
en la jubilació es transforma en un 
abisme, ja que hi ha una diferència 
de més del 40% entre els dos sexes. La 
seva generació ha sigut la constata-
ció de com la vida laboral s’ha mar-
ginat en detriment de les cures. 
 La Josefa, després d’haver treba-
llat en gairebé tot, ha acabat la seva 
vida laboral cobrant una pensió no 
contributiva de 369,90 euros més 
un complement de la Generalitat 

T. P.
BARCELONA

Compartir pis als 60
La Josefa i la Victòria, desnonades de les seves vivendes, viuen 
juntes en una casa de Càritas perquè no poden costejar-se un lloguer

de 133 euros. En total: 502,90 euros 
mensuals. 

Menjar en un menjador social

¿Què es pot fer amb aquesta quan-
titat? Poc més que conformar-se. 
La Josefa menja cada dia, des de fa 
nou anys, en un menjador social de 
l’Ajuntament de Barcelona. No co-
neix què és tenir estalvis. «Un mes 
guardes 50 euros i al següent els has 
de treure perquè hi ha una emergèn-
cia», puntualitza la Josefa, separada 
i sense fills. Quan se li pregunta què 
faria si tingués més recursos econò-
mics, contesta ràpid: «No estaria en 
aquest pis, viuria en una casa per a 
mi sola». 
 La Josefa recorda que li va costar 
adaptar-se a viure al pis de Càritas. 
«Si la convivència amb la família ja és 
complicada, encara ho és més amb 
gent que ni tan sols coneixes», apun-

«Em va fer molta 
pena renunciar
a la meva casa, als 
meus mobles,
als meus veïns»

Josefa i Victòria, dimarts, al pis que 
comparteixen al Raval barceloní. 
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La bretxa salarial que separa homes i dones durant la vida 
laboral resulta encara més humiliant a l’hora de percebre la jubilació. 
Les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
constaten que els homes cobren pensions de 1.232 euros al mes, i 
les dones, de 727. La pobresa, una vegada més, té cara femenina. 
Mil renúncies per dedicar-se a l’altruista tasca de cuidar la família. 
Feines precàries, a temps parcial, gairebé sense temps cotitzat, 

condueixen a percepcions miserables, a pensions no contributives 
en la majoria dels casos d’uns 500 euros. Alguns pensionistes han 
de compartir pis al no poder pagar el lloguer, renuncien als medica-
ments que no estan inclosos a la Seguretat Social o sol·liciten ali-
ments a oenagés per omplir l’olla i la nevera. I com si els diners s’es-
tiressin com un xiclet, a vegades han de donar un cop de mà als fills. 
Per això estan indignats.

T. P.
BADALONA

Valle Castellano (Écija, Sevilla. 
1952) anuncia tot just començar 
la conversa: «Em considero privi-
legiada. Cobro una pensió de 900 
euros mensuals». Ha treballat més 
de 40 anys a casa i en fàbriques «i 
no fent vagues a la japonesa com 
va anunciar alguna ministra quan 
li van preguntar què faria el 8-M», 
explica aquesta mare i àvia que 
només fa un any que està jubila-
da. «Quina sort he tingut d’haver 
treballat fora de casa», diu.
 Els privilegis als quals fa refe-
rència Valle tenen alguns matisos 
perquè els 900 euros que li ingres-
sen cada mes al banc els ha de tros-
sejar. En destina una part a ajudar 
un familiar que té feina, però com 
que el panorama laboral és desan-
gelat «cobra poc i paga 800 euros 
de pis i així no hi ha manera que li 
quadrin els comptes i ha de mal-
viure», aclareix Castellano.

Mongeta tendra prohibitiva 

Malgrat que l’ajuda solidària min-
va els seus ingressos, aquesta jubi-
lada no té grans aspiracions. «Jo 
necessito poques coses per viu-
re», explica. El menú familiar es 
compon de cigrons, llenties, po-
llastre, ànec… «I verdura, de qual-
sevol mena menys les mongetes 
tendres que costen 3 euros el qui-
lo», explica. Les vacances les pas-
sa en una furgoneta al càmping. «I 
la casa la tinc pagada», enumera, 
com si la seva vida fos digna d’una 
revista del cor. Valle és molt cla-
ra a l’hora de descriure la situa-
ció que viuen alguns pensionistes 
que després de llargues trajectò-
ries laborals cobren pensions que 
gairebé són de beneficència. 
 Aquesta jubilada està en totes 
les batalles i mobilitzacions que 
reivindiquin que els grans tinguin 
unes pensions justes. «És una bar-
baritat que avui (pel dijous) hagin 
tornat a rescatar una autopista en 
fallida i hagin fet el mateix amb els 

bancs. No obstant, als avis només 
els han apujat la pensió un injust 
0,25%», denuncia.
 Valle, casada i mare de dues 
filles i àvia enamorada dels seus 
nets, tornarà aquest dissabte al 
matí a manifestar-se als carrers de 
Barcelona. «Soc una àvia que es-
tic fins als nassos de pocavergo-
nyes i de gent que ens pren el pèl. 
No som idiotes, només som avis», 
clama.
 Aquesta combativa jubilada 
que, segons explica, va treballar 
«de peó», té clara la seva reivindi-
cació: «Només vull que els joves 
tinguin una vida decent. Que no 
tinguin grans coses, però sí que no 
hagin de malviure». 
 Segons les dades recopilades 
per les Entitats Catalanes d’Acció 

La fortuna de 
cobrar 900 €
Valle Castellano diu que és privilegiada per 
la xifra que percep, però ajuda un familiar

Social, la majoria de les pensions 
a Catalunya estan en la franja dels 
700 euros mensuals i més del 90% 
de les prestacions per viudetat no 
arriben a aquesta quantitat.
 Amb aquests diners, els jubi-
lats han de fer miracles, a més a 
més de per a ells mateixos, tam-
bé per als seus fills. Castellano re-
coneix que la vida diària de la ma-
joria dels pensionistes està «ple-
na de penalitats». I enumera un 
reguitzell de casos: avis que tenen 
fills en edat laboral que encara vi-
uen a casa perquè no troben fei-
na. Altres que han hagut de rebre 
novament els seus fills a casa se- 
va, perquè s’han separat i no po-
den costejar-se el lloguer d’un pis 
pel raquític salari que cobren. I 
molts, que encara que no visquin 
a la llar familiar, han d’ajudar els 
seus descendents a arribar a final 
de mes. H 

«Soc una àvia  
farta de 
pocavergonyes
i de gent que
ens pren el pèl»

 La María desgrana el que són 
les seves estretors diàries. «He anat 
d’excursió a Bernidorm. El viatge em  
va costar 168 euros i vaig poder fer-
lo perquè el vaig pagar en cinc ter-
minis. A vegades fins i tot em prenc 
un cafè si em ve de gust», es justi-
fica. 
 Aquesta pensionista, amb mala 
salut i més de mitja dotzena d’ope-
racions, algunes fins i tot repetides, 
pren vuit pastilles diàries de tots els 
colors i mides. Impressiona veure-
les distribuïdes per dies en un gran 
pastiller de plàstic. A l’única que ha 
renunciat és a la del ferro. La que 
prenia no li anava bé. «La que em va 
bé no me la puc pagar perquè cos-
ta uns 20 euros i a la caixa només hi 
ha 10 ampolles. I una cada dia són 
molts diners». reconeix mentre fa 
comptes. 
 La María somia amb poder ar-
reglar el pis on viu a la localitat de 
Castelldefels, arreglar el terra, les 
portes, la pintura de les parets... 
enumera. També amb fer un viatge. 
¿A on? A Almeria, respon. «M’han 
dit que allà hi ha unes coves molt 
boniques i un lloc on fan pel·lícules 
de cine», explica il·lusionada. La Ma-
ría, per si en quedés algun dubte, 
conclou: «No he tingut sort. He tin-
gut mala vida». H 

PAU MARTÍ

dones amb jubilacions precàries

ta. I això que tenen les seves normes 
per portar-se tan bé com sigui possi-
ble. La primera: al pis està prohibit 
portar-hi homes. Però hi ha altres  
vetos. A la paret de la cuina està pen-
jada la llista: «A les 22 hores acaba el 
dia. Descansem. No pot funcionar la 
rentadora, no podem cuinar i no po-
dem dutxar-nos». És com si compar-
tissin pis d’estudiants. «Aquest es-
tà més net», comenta amb sorna la 
Victòria.
 Si compartir pis va ser emocional-
ment costós per a la Josefa, encara ho 
va ser molt més per a la Victòria. Fa 
un any i mig, al morir la seva germa-
na, va haver de deixar la seva casa de 
Badalona on havia nascut i viscut to-
ta la vida. «Em va fer molta pena re-
nunciar a casa meva, als meus mo-
bles, a les meves coses, als meus ve-
ïns de sempre... Cada dia penso en 
casa meva», rememora. La Victòria 
ha treballat més de 40 anys en gaire-
bé tot el que li sortia, però ningú ha 
cotitzat per ella. Eren feines precàri-
es, les úniques que li permetien dedi-
car-se a la cura dels seus pares i de la 
seva germana malalta. «Sempre he 
anat vivint, però de misèries. No he 
tingut mai capritxos, ni comoditats», 
diu. Igual que ara amb els 564 euros 
que percep de la Renda Garantida de 
Ciutanania. H
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