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Pensionistes 

Un estudi d’Intermón-Oxfam ha denunciat el desequilibri en el repartiment de la 

riquesa a escala global, que fa que els rics siguin cada vegada més rics i els pobres 
cada vegada més pobres. 

 
Catalunya no s'escapa d'aquesta realitat, el català més ric posseeix tanta riquesa com 

unes 155.000 famílies més pobres. El patrimoni de les persones acabalades ha 
augmentat un 34% el 2015, la riquesa i el creixement es concentren cada cop més en 

poques mans. 
 

En l'àmbit laboral, a més ,la bretxa salarial entre el treballador mitjà i els càrrecs 
directius s'ha ampliat. Mentre que els ingressos dels assalariats mitjans s'han estancat 

o baixat fins i tot treballant més, els dels alts executius s'han disparat. De fet molts 
treballadors reben un salari insuficient per cobrir les necessitats bàsiques de les 

famílies. En canvi,  els presidents de les empreses de l'Ibex-35 cobren 158 vegades 
més que el salari d'un treballador mitjà espanyol. 

 

Segons l'informe, les causes d'aquesta 
diferència són la desigualtat salarial, les 

polítiques públiques dutes a terme per l’estat 
que afavoreixen al grup de la població amb 

més recursos econòmics i una fiscalitat que 
permet l'evasió d'impostos a través de 

diversos sistemes, com ara els paradisos 
fiscals o les Sicavs.  

 
Les retallades i un sistema fiscal que no 

redistribueix la riquesa han agreujat el 
problema que està assolint nivells 

inacceptables. 
 

Hem d’exigir als nostres governants que 

apliquin mesures urgents contra la pobresa, 
que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, 

lluitin de veritat contra el frau fiscal, assegurin 
uns ingressos mínims suficients a les famílies 

per tenir una vida digna i garanteixin la 
despesa pública en serveis socials bàsics. 
 

ESPANYA, EL PAÍS DE L’OCDE ON MÉS CREIX 
 LA DESIGUALTAT: 
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Sortida de Passeig Sant Joan/Valencia a les 8h00 i de Central Cornellà a les 8h25. 

  
Anirem a Tarragona per autopista i allí farem l’esmorzar: 

  
Pa de pagès amb tomàquet, pernil, formatge i embotits, aigua, vi i cafè. 

  
Després farem una visita a l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca, santuari situat al 

cim d’una roca que té un aspecte original, ja que l’erosió ha modelat la roca d’una forma 
particular. 

 
A continuació podrem fer un tomb per la ciutat històrica de Tarragona. 

 
Tornarem al restaurant on s’oferirà el següent dinar: 

 
A l’aire lliure si el temps ho permet 

Calçots i carxofes amb salsa romesco 

Vi amb porró 
A l’interior del restaurant 

Escudella típica de pagès 
Graellada de carn, amb xai i guarnició 

Postres de la casa 
Pa, aigua, vi, cava i cafè amb gotes 

  
Després del dinar, sobretaula amb ball i rifa d’un fantàstic lot gastronòmic. En 

acabar, tornada als llocs d’origen. 
  

Reserves: de 10 a 13h. Dies laborables. Fins esgotar les places d’un autocar. 
  

Telèfons: 933513839 i 608493728. 
  

  Preu afiliats i cònjuge: 32€ Preu aliens:40€ 

  
Agència encarregada: Santamar S.L. GC-1.058 

  

Ingressos caixa de Pensions:       ES69 2100 3235 3822 0028 2372 

  

GRAN CALÇOTADA 2016 
  

DISSABTE 20 DE FEBRER 

 

Restaurant Hotel Canadà 

TARRAGONA 
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LOTE DE NAVIDAD 2015 
 
Los representantes de ATAB en la Comisión de Asuntos Sociales lamentamos los proble-

mas que se han dado este año con el lote de Navidad, de entre las propuestas que pre-
sentó el departamento de Compras la escogida no era nuestra mejor opción. Nosotros 

apostábamos por el proveedor del año pasado, que funcionó muy bien, aunque la mayoría 
lo descartó en primera instancia.  

 

Se han producido incidencias tanto en la entrega, como en la calidad de algunos de los 
productos, que no era la pactada. Creemos que la variedad de lotes a escoger ha sido una 

dificultad añadida.  
 

A pesar de los problemas de este año, ATAB sigue apostando por mantener un lote de ca-
lidad. Tener un buen lote es perfectamente posible, como se ha demostrado casi siempre. 

El lote de Navidad es idéntico para todos, del auxiliar al director, para activos y pasivos y 
ese valor no hemos de perderlo. Creemos que no puede sustituirse en ningún caso por un 

pago en efectivo o una tarjeta de compra de un establecimiento, además de que el precio 
de compra de los productos de manera individual dobla lo que se paga por el lote, a la lar-

ga es una manera de que se pierda, como ha sucedido en la mayoría de empresas de este 
país.  

El Lote de Navidad es una tradición que debemos esforzarnos por mantener y mejorar. Co-

sas como esta, es lo que hacen que los trabajadores, en activo o jubilados, tengamos un 
sentimiento de pertenencia, que un tarjeta de compra no nos daría.    

FESTIVAL INFANTIL 2015 
 
Los amigos voluntarios integrantes de la Agrupación Cultural de Pensionistas y Exemplea-

dos de Aguas de Barcelona, estuvimos preparando el local de las Cotxeres de Sants.  
 

A medida que iban llegando los niños, acompañados de sus abuelos y padres, se les en-
tregaba una bolsa de chuches para endulzar la espera. Puntualmente, a las 17h15 y con 

buena asistencia, dimos la bienvenida a los presentes. 

 
El grupo de payasos ZL Teatro se encargó del espectáculo, interpretando un cuento que 

gustó mucho a los asistentes, tanto niños como mayores. Todos lo pasaron muy bien y 
pudieron participar en los juegos. El Paje Real recogió las cartas que los niños le entrega-

ron y repartió los obsequios correspondientes. 
 

Sobre las 19,30 se dio por finalizado el acto, 
sintiéndonos todos felices al ver las caras son-

rientes de los niños saliendo del local. 
 

Desde estas líneas quiero agradecer la colabo-
ración imprescindible de Pilar, Tere, José Luis, 

Antonio, Llibert, Josep, Francisco, Toni, Jesús y 
María Ángeles.  

 

Hasta el próximo año !!! 
 

José María Roqueta 
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