
Anem Fent!

H e heretat de ma mare l’inte-
rés que ella tenia per les es-
queles dels diaris. Era la pri-
mera pàgina que ella triava i

allí s’assabentava quines persones ha-
vien faltat i, sobretot, quines edats te-
nien. Crec que és una curiositat prou ge-
neralitzada en els lectors. Una vegada
vaig llegir que era una de les pàgines
que quasi ningú deixava de fullejar mai.
Un dia de la setmana passada, no recor-
de exactament quin, la pàgina obituària
d’este diari anava carregada d’esqueles,
de diferents dimensions i amb fonts de
lletra de distints punts. N’eren quatre
homes i tres dones. Cinc de les finats
passaven dels noranta anys i d’altres dos
ho feien dels huitanta. Gent molt gran. A
Espanya hi ha hui . persones que
tenen  anys o més. Som el quart país
més longeu del món per darrere de
Japó, Suïssa i Singapur. Segons l’informe
publicat, fa dos mesos, per l’OCDE (l’Or-
ganització per a la Cooperació i Desen-
volupament Econòmic), Espanya és el
segon país amb la major esperança de
vida al nàixer, xifrada en  anys. Sols
ens guanya Japó, i la nostra xifra supera,
en tres anys, la mitjana dels  països
membres de l’Organització, l’esperança
de vida dels quals és de  anys. Des del
 esta esperança de vida al nostre
país ha guanyat més de deu anys. Les
dones espanyoles viuen, de mitjana,
més de  anys i, en general, perviuen
uns cinc anys més que els homes. Es-
panya també ocupa els primers llocs del
món en esperança de vida després dels
 anys. Vivim una mitjana de  anys,
la qual cosa ens situa en tercera posició
darrere de Japó i de França. Les dades
són oficials i es recullen també en l’in-
forme bianual, publicat el passat  de
novembre: «Informe sobre l’estat de sa-
lut de la Unió Europea »  i en «L’In-
forme sobre la Salut a Espanya »,
on es diu que vivim més i amb major
qualitat de vida que en qualsevol país de
la Unió Europea.

El passat dijous es feu públic l’últim
informe trimestral de l’EPA (Enquesta
de Població Activa), el qual, entre altres
dades, s’assenyala que en el  s’han

creat . nous llocs de treball.
D’immediat els portaveus sindicals han
fet el seu repetit discurs d’acceptació de
les xifres, però ennuvolant-les amb acu-
sacions de precarietat i d’inestabilitat
de bona part d’ells i amb la demanda i
exigència de creació de llocs de treball
estables i definitius. Quan els escolte,
tantes vegades repetint-se, el meu cap,
com a persona, comprén les demandes
en favor de l’estabilitat dels treballadors,
però, també com a empresari, no puc
oblidar les paraules que Joan Rosell, el
president de la CEOE —la patronal es-
panyola— quan va dir, fa un parell
d’anys, que el lloc de treball «fixe i se-
gur» ara un concepte del segle XIX i que
en el segle XXI caldrà lluitar pel lloc de
treball tots els dies. Els llocs de treball,
eventuals, que sovint estan infrado-
tats salarialment, suposen una me-
nor cotització a la Seguretat Social,
amb la qual cosa les arques públi-
ques es ressentiran i, a nivell indivi-
dual, el muntant de les pensions
minvaran importantment, si és que
poden mantenir-se amb l’actual sis-
tema de pagament, la qual cosa ja
s’escolta per massa llocs que va a ser
econòmicament inviable.

Aleshores, el futur sobre les pen-
sions està immers en la incertesa.

La important xifra de l’atur sagna
l’economia amb pagaments i subsi-
dis, tot i que hi ha milers de persones
sense cap tipus d’ajuda econòmica i
social posterior, si no han encontrat
un altre lloc de treball. Els llocs de
treball afectats per la temporalitat
disminueixen les aportacions a la
caixa de la Seguretat Social i els tre-

balladors no incrementen la seua fulla
de vida laboral. A més a més els sous
baixos no generen cotitzacions eleva-
des, la qual cosa ja pressuposa que les
seues pensions no seran altes i, damunt
—encara que quede malament dir-ho
així— la gent viu més de vint anys quan
se jubila! Multipliquen vostés: catorze
pagues a l’any ( mesos més dues ex-
tres —la mitjana és de ., euros—)
per tants anys d’esperança de vida (
anys), per tants milions de jubilats (ara
en son , milions, però la xifra serà in-
crementable progressivament per l’en-
velliment de la població), i els assegure,
perquè jo he fet la multiplicació, que el
resultat de la xifra és astronòmic, és de
tal magnitud que les qüestions imme-
diates que jo em faig són: Això com és

pagarà? Això qui ho pagarà? I en això
estan, des de fa anys, els responsables,
perquè saben que les pensions contri-
butives i les no contributives seran qua-
si impossibles de mantenir en el futur,
quan es fan eixes multiplicacions. Per la
qual cosa, des de fa anys, ells venen es-
timulant que, a títol individual, els tre-
balladors en actiu inicien projectes d’es-
talvi de futur perquè els puga comple-
mentar les retribucions de les pensions
que s’albira no van a ser altes.

El professor José María Gay de Lié-
bana deia, dijous passat, en un progra-
ma de ràdio que l’any  començarà a
funcionar el Factor d’Equitat Interna-
cional (FEI), una formula clau per a
l’aplicació del factor de sostenibilitat. 

El FEI lliga la pensió inicial dels nous
jubilats a l’esperança de vida. És a dir en
el moment de la jubilació es calcularà
quina serà la quantitat general que po-
dia rebre com a pensionista durant els
 anys d’esperança de vida actual, es
dividirà en les mensualitats que hi ha
en eixe període de temps (que presumi-
blement anirà incrementant-se per l’en-
velliment progressiu de la població) i
això cobrarà com a pensió. 

El FEI no s’aplicarà als actuals pen-
sionistes, sinó als futurs, i és clar que

cada any es reajustaran els factors en
funció de les noves previsions de
l’esperança de vida. La fórmula FEI,
encara que de caràcter tècnic, signi-
fica en la pràctica que les pensions
seran cada vegada més baixes. Un
informe d’experts diu que al  el
retallament de la pensió inicial serà
del .

L’increment de l’esperança de vida
suposa, a nivell dels governats, nous
plantejaments polítics en l’ordre so-
cial, en el sanitari i en el de la depen-
dència, però a nivell individual, jo
que sovint mantinc amb els meus
pacients converses de tarannà hu-
manista, escolte a les persones ma-
jors, sovint també, que arribats a una
edat no voldrien donar faena i que
en el moment que el cap ja no els re-
gara no tindria cap sentit la vida.
Però estes ja són altres calces! 
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N o sé si la gent recorda
com, en un dels pit-
jors anys de la crisi
econòmica, el PP

d’Arturo Torró es va presentar a
les eleccions locals de Gandia en
 sota el lema «Ahora Em-
pleo». Ara sabem que eixa pro-
mesa no es va acomplir mai, i
que en cap moment els índexs
d’ocupació a Gandia van superar
la xifra que Torró es va trobar
quan va accedir a l’alcaldia. Però
no faig este recordatori per a
acusar el PP tant d’incompetèn-
cia com d’irresponsabilitat:
«Ahora Empleo» se’ns ha quedat

gravat a foc com la sublimació
populista, desgavellada i insen-
sible d’una cosa tan complicada
com les polítiques locals d’ocu-
pació, de les que vull fer un breu
balanç amb dades de l’any .

Des de l'àrea de Polítiques
Econòmiques de l'Ajuntament
de Gandia, que tinc la sort de li-
derar com a regidora, hem acon-
seguit desenvolupar projectes
d'ocupació per un valor total
aproximat de .. euros,
que han servit per a millorar
l'ocupabilitat dels participants i
han donat feina directament a
 persones. És important re-

cordar que la immensa majoria
d’aquesta quantitat de diners i
llocs de feina directa s’han acon-
seguit mitjançant ajudes d’altres
administracions, a través de
convocatòries en què el bon sa-
ber fer dels tècnics municipals
ha donat els seus fruits. És d’al-
tres llocs, i no de la butxaca i els
impostos de la gent de Gandia,
d’on s’han pagat en bona part els
plans d’ocupació, el Taller
d’Ocupació Sendes Urbanes,
etc. La lamentable situació que
vam heretar de la hisenda muni-
cipal no ens ha impedit conti-
nuar fent polítiques d’ocupació.

Però actuar en eixa matèria és
més que «donar feina en l'Ajun-
tament». No negarem la impor-
tància d’estes feines per a les
persones que són contractades -
precisament els barems estrictes
amb què se selecciona la gent
valoren les situacions de neces-

sitat, dependència o risc. Però
com diu un proverbi d’origen in-
cert, «si li dones a algú un peix
menjarà un dia, si l'ensenyes a
pescar, menjarà tota la vida»: to-
tes les accions que fem des de
l'àrea de Políques Econòmiques
estan encaminades a millorar
l'ocupabilitat de les persones
que participen, que a més de
treballar reben la formació per a
actualitzar-se professionalment.
De fet, al marge dels programes
que impliquen contractacions i
sous, des d’Urbalab hem asses-
sorat  projectes d'emprene-
dors locals al llarg de l’any, hem
gestionat  ofertes d’ocupació
i hem realitzat més de  ac-
cions formatives en què han
participat  persones. I amb
una amplitud de mires que ha
faltat en altres ocasions: gràcies
a l'Acord Territorial per a l'Ocu-
pació hem pogut cobrir les ne-

cessitats de formació i capacita-
ció professional de tota la Safor i
no només de Gandia.

No presumim a crits de la fa-
vorable evolució de l’atur en el
nostre entorn: eixa bona notícia
depèn de moltes coses més a
part de la modesta contribució
de les polítiques locals, i no tin-
drem la desvergonya d’entonar
un «Ahora Empleo ». Però sí
podem congratular-nos d’una
conjunció favorable d’honeste-
dat política, de capacitat de
l’equip tècnic i humà de l’Ajun-
tament de Gandia a l’hora de
captar i gestionar projectes i de
la imprescindible complicitat
del Govern del Botànic al País
Valencià, que té el gros de les
competències en matèria d’ocu-
pació i fa costat als Ajuntaments.
Sabem que no podem arribar a
tot el món, i que l’atur i la preca-
rietat continuen sent realitats es-
tructurals que pateix molta gent.
Però a Més Gandia ens vam con-
jurar per a lluitar pels qui més
ho necessiten, i ho estem fent.
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