
les claus De la reforma De les pensions

Article	extret	del	diari	El	País	el	27/01/2011

Quant de temps hauré de treballar per cobrar 
tota la pensió?, Seguirà existint la jubilació 
anticipada? Consulta els principals canvis.
	 El	Govern	i	els	sindicats	han	arribat	a	un	
acord	per	reformar	les	pensions	un	any	després	
que	l’Executiu	anunciés	la	seva	voluntat	
d’actualitzar	el	sistema	per	garantir	la	seva	soste-
nibilitat	a	llarg	termini.
	 L’envelliment	de	la	població	complicarà	en	un	
horitzó	d’entre	25	a	30	anys	la	seva	viabilitat	per	
la	reducció	de	la	massa	de	treballadors	enfront	de	
la	de	jubilats,	una	cosa	que	tenien	clar	les	parts	
a	l’inici	de	les	negociacions.	Segons	els	estudis	
de	Brussel.les,	si	ara	hi	ha	quatre	cotitzants	per	
cada	persona	que	cobra	una	pensió	contributiva,	
d’aquí	a	50	anys	aquesta	proporció	es	reduirà	a	la	
meitat.
	 Govern	i	sindicats	també	coincidien	en	la	ne-
cessitat	d’elevar	l’edat	real	no	la	legal	de	jubilació	
dels	63,5	anys	actuals	i	apropar	progressivament	
als	65.	On	hi	havia	força	més	distància	era	en	
augmentar	aquesta	edat	legal	per	retirar-se	als	
67,	tal	com	va	defensar	l’Executiu	des	del	primer	
moment,	i	la	manera	d’assegurar	la	solvència	de	
les	pensions,	encara	que	al	final	uns	i	altres	han	
cedit	en	les	seves	postures	inicials	per	arribar	
a	un	pacte	que	afectarà	el	futur	de	milions	de	
treballadors.	Aquestes	són	les	principals	novetats	
i	punts	clau	de	l’acord:

A quina edat em hauré de jubilar?
	 L’edat	de	jubilació	s’eleva	de	65	a	67	anys	per	
a	tots	els	treballadors.	No	obstant	això,	no	serà	de	
forma	automàtica,	ja	que	s’establirà	un	període	
gradual	perquè	entri	en	vigor.
	 Així,	a	partir	de	2013	s’anirà	retardant	
progressivament	l’edat	de	retir	dels	65	actuals	
fins	a	arribar	als	67	anys	en	2027.	És	a	dir,	el	2014	
un	treballador	es	jubilarà	als	65	anys	i	mes	i	mig	
d’edat,	el	2015	als	65	i	tres	mesos	i	així	successi-
vament	fins	arribar	a	la	nova	edat	de	67	al	final	
del	període.

No hi ha excepcions?
	 Sí,	per	a	aquells	que	tenen	llargues	carreres	
professionals	i	també	per	a	aquells	que	tinguin	
oficiosos	penosos	i	perillosos	(està	per	definir	
què	professions	entraran	en	aquesta	categoria).	
El	que	sí	se	sap	ja	és	que	els	treballadors	podran	
seguir	jubilant	als	65	anys	conservant	la	pensió	
completa	si	han	cotitzat	almenys	durant	38	anys	i	
mig.
	 La	generació	que	es	jubila	ara	començar	a	
treballar	molt	jove	i,	per	tant,	acumula	molts	
anys	d’aportacions	al	sistema.	Actualment,	tres	
de	cada	cinc	treballadors	que	es	retiren	(un	64%)	
abandona	el	mercat	a	partir	dels	35	anys	cotitzats.	
Més	problemes	per	saltar	aquest	llistat	tindran	
els	joves	actuals,	que	han	començat	més	tard	a	
cotitzar,	i	les	dones,	amb	llacunes	en	les	seves	
carreres	de	cotització.

Quant cobraré de pensió?
	 Actualment	la	pensió	es	calcula	sobre	la	base	
de	cotització	dels	últims	15	anys.	Després	de	la	
reforma	s’ampliarà	aquest	període	a	20	anys	en	
primer	terme	i	a	25	en	segon.
	 Està	per	saber	quan	s’assoliran	aquests	límits,	
una	cosa	que	s’està	negociant	en	aquest	moment.	
Per	al	primer	tram,	els	sindicats	demanen	que	
s’arribi	als	últims	20	anys	cotitzats	en	2018,	el	
Govern,	en	2016.	Per	al	segon	la	negociació	se	
situa	entre	2.021	(Govern)	i	2024	(sindicats).

Quants anys hauré de cotitzar per cobrar tota 
la pensió?
	 Actualment	cal	treballar	un	mínim	de	35	anys	
per	cobrar	el	100%	de	la	pensió.	A	partir	de	2013,	
aquest	termini	s’ha	d’augmentar	progressivament	
fins	a	arribar	als	37	anys	en	2027	per	als	quals	es	
retirin	als	67	anys.	Els	qui	hagin	cotitzat	durant	
38,5	anys	podran	retirar-se	als	65	cobrant	tota	la	
pensió.	

Seguirà existint la jubilació anticipada?
	 Els	treballadors	es	podran	seguir	retirant	de	
forma	anticipada,	encara	que	el	Govern	tracta	
endurir	aquesta	facultat.	La	jubilació	als	61	
es	mantindrà	únicament	per	als	casos	de	crisi	
empresarials.	És	a	dir,	només	els	treballadors	
acomiadats	que	passin	per	l’atur	un	període	
mínim	de	sis	mesos	podran	accedir	a	la	jubilació	
anticipada	per	aquesta	via.	El	retir	anticipat	als	
63	estarà	més	lligat	a	la	voluntarietat.	Els	coefi-
cients	reductors	s’han	de	situar	entre	el	6%	i	el	
7,5%.

Avantatges per als joves...
	 En	una	concessió	als	sindicats	i	amb	vistes	als	
joves,	el	Govern	ha	acceptat	comptabilitzar	com	a	
part	de	la	vida	laboral	els	períodes	transcorreguts	
com	a	becaris,	amb	un	límit	de	dos	anys,	i	perme-
tre	així	arribar	a	aquests	38	anys	i	mig	requerits	
per	a	retirar-	als	65.	S’està	estudiant	l’efecte	
retroactiu	aquesta	mesura	de	quatre	anys	des	del	
moment	que	entri	en	vigor	la	reforma,	previsible-
ment	2013.	En	qualsevol	cas	s’haurà	d’acreditar	
degudament	aquest	període	d’aprenentatge.

i per a les mares.
	 El	mateix	passarà	amb	el	període	no	cotitzat	
i	dedicat	(majoritàriament	per	la	dona)	a	cura	
de	fills:	la	persona	que	hagi	optat	per	aquesta	
solució	podrà	sumar	nou	mesos	per	fill	a	la	seva	
cotització,	amb	un	límit	de	dos	anys.	No	serà	
per	a	totes	les	dones,	sinó	per	a	aquelles	que	
interrompin	la	seva	vida	laboral	per	tenir	fills.	

Quant anys hauré de cotitzar per tenir dret a 
la pensió contributiva?
	 Com	abans	de	la	reforma,	aquest	període	
es	queda	com	està,	en	15	anys,	encara	que	això	
només	dóna	dret	a	cobrar	el	50%	de	la	pensió.
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 Qui ha de cotitzar?
	 Estan	inclosos	al	Règim	Especial	de	Treballa-
dors	de	la	Llar:
—	 Treballadors de la llar fixos:	
	 El	titular	de	la	llar	familiar
	 i	el	treballador	de	la	llar.	
—	 Treballadors de la llar discontinus:
	 El	treballador	de	la	llar.	

 Naixement i Fi de l’Obligació de cotitzar.
	 L’obligació	neix	en	el	moment	mateix	de	l’inici	
de	la	prestació	dels	serveis	i	es	manté	durant	
els	períodes	d’incapacitat	temporal,	risc	durant	
l’embaràs,	risc	durant	la	lactància	natural,	
descans	per	maternitat	i	paternitat	i,	fins	i	tot,	
durant	el	darrer	mes	de	la	prestació	de	serveis.	El	
treballador	de	la	llar	és	l’únic	subjecte	respon-
sable	de	l’obligació	de	cotitzar	i	ha	d’ingressar	
l’import	íntegre	de	les	quotes.	No	serà	així	en	el	
mes	d’inici	d’aquestes	situacions,	en	què	seran	
subjectes	obligats	el	titular	de	la	llar	familiar	
i	el	treballador	de	la	llar,	quan	la	prestació	de	
serveis	sigui	exclusiva	i	permanent.	L’obligació	
s’extingeix	quan	s’acaba	la	prestació	de	serveis,	
sempre	que	el	titular	de	la	llar	familiar	o	el	treba-
llador	de	la	llar	discontinu	comuniqui	la	baixa	
a	la	Tresoreria	General	de	la	Seguretat	Social	en	
el	termini	establert,	que	és	de	sis	dies	naturals	a	
partir	de	la	fi	de	l’activitat.

 Quant cal cotitzar?
	 La	base	de	cotització	en	aquest	Règim	
especial	és	única	per	a	totes	les	contingències	i	
situacions	en	què	hi	hagi	l’obligació	de	cotitzar.	
La	base	i	tipus	de	cotització	aplicables	a	partir	de	
l’1	de	gener	de	2011,	són	els	següents:
—	 Base	de	cotització:	748,20	euros/mes
—	 Tipus	de	cotització:	22,00	per	cent

	 Quan	de	conformitat	amb	la	normativa	aplica-
ble,	correspongui	la	distribució	del	tipus	de	cotit-
zació	assenyalat	anteriorment,	es	fa	de	la	manera	
següent:	a	càrrec	de	l’ocupador	el	18,30	per	cent	i	
del	treballador	de	la	llar	el	3,70	per	cent.
	 Quan	l’empleat	de	la	llar	presti	els	seus	
serveis	amb	caràcter	parcial	o	discontinu	a	un	o	
més	ocupadors,	el	tipus	de	cotització	assenyalat	
anteriorment	anirà	exclusivament	al	seu	càrrec.
	 No	obstant	el	que	precedeix,	l’article	49	del	
Reglament	de	cotització	estableix	el	fracciona-
ment	de	la	quota	mensual	referit	als	dies	de	pres-
tació	de	serveis	quan,	com	a	conseqüència	d’altes	
inicials	o	successives	o	baixes,	l’activitat	s’hagi	

desenvolupat	per	fracció	o	fraccions	de	mesos	
naturals.	A	aquest	efecte,	la	quota	fixa	mensual	
es	divideix	per	30	en	tots	els	casos.

 INGRÉS DE QUOTES
 Responsable 
	 L’ingrés	és	responsabilitat	del	titular	de	
la	llar,	llevat	que	el	treballador	presti	els	seus	
serveis	de	forma	parcial	o	discontínua	a	un	o	
diversos	titulars	de	la	llar.	En	aquest	cas,	recau	
en	el	treballador	la	responsabilitat	d’ingressar	les	
seves	quotes,	fins	i	tot	en	situació	d’incapacitat	
temporal,	risc	durant	l’embaràs,	risc	durant	la	
lactància	natural	o	maternitat.	

 Termini 
	 Les	quotes	de	cada	mes	s’han	d’ingressar	en	
el	transcurs	del	mes	següent.	

 Lloc
	 A	les	oficines	recaptadores	(qualsevol	entitat	
financera	autoritzada),	presentant	el	butlletí	
de	cotització	que	se	us	enviarà,	la	qual	cosa	no	
eximeix	el	treballador	de	la	llar	de	l’obligació	de	
cotitzar	en	el	termini	reglamentari.	Té	a	la	seva	
disposició	butlletins	de	cotització	a	les	direccions	
provincials	i	administracions	de	la	Tresoreria	
General	de	la	Seguretat	Social.	El	pagament	
de	les	quotes	també	pot	domiciliar-se	a	una	
entitat	financera.	En	aquest	cas,	si	no	es	paga,	es	
considera	que	els	documents	de	cotització	s’han	
presentat	dins	del	termini.

 RECÀRRECS I INTERESSOS DE DEMORA
 Recàrrecs:
—	 Recàrrec	del	3%	del	deute,	si	s’abonen	les		
quotes	pendents	en	el	termini	del	primer	mes	se-
güent	al	del	venciment	del	termini	reglamentari.
—	 Recàrrec	del	5%	del	deute,	si	s’abonen	les	
quotes	pendents	en	el	termini	del	segon	mes	se-
güent	al	del	venciment	del	termini	reglamentari.
—	 Recàrrec	del	10%	del	deute,	si	s’abonen	les	
quotes	pendents	en	el	termini	del	tercer	mes	se-
güent	al	del	venciment	del	termini	reglamentari.
—	 Recàrrec	del	20%	del	deute,	si	s’abonen	les	
quotes	pendents	a	partir	del	tercer	mes	següent	al	
del	venciment	del	termini	reglamentari.

 Interessos de demora:
	 Els	interessos	de	demora	es	meriten	a	partir	
del	dia	següent	al	del	venciment	del	termini	
reglamentari	d’ingrés	de	les	quotes,	tot	i	que	són	
exigibles	una	vegada	hagin	transcorreguts	quinze	

dies	des	de	la	notificació	de	la	providència	de	
constrenyiment	o	de	la	comunicació	de	l’inici	
del	procediment	de	deducció	sense	que	s’hagi	
abonat	el	deute.	Així	mateix,	aquests	interessos	
seran	exigibles	quan	no	s’hagi	abonat	l’import	
del	deute	en	el	termini	fixat	a	les	resolucions	des-
estimatòries	dels	recursos	presentats	contra	les	
reclamacions	de	deute	o	les	actes	de	liquidació,	si	
l’execució	d’aquestes	resolucions	se	suspengués	
en	els	tràmits	del	recurs	contenciós	administratiu	
que	s’hi	interposés	en	contra.
	 Els	interessos	de	demora	exigibles	seran	els	
que	hagi	meritat	el	principal	del	deute	des	del	
venciment	del	termini	reglamentari	d’ingrés	i	els	
que	hagi	meritat,	a	més,	el	recàrrec	aplicable	en	
el	moment	del	pagament,	des	de	la	data	en	què,	
segons	l’apartat	anterior,	siguin	exigibles.
	 El	tipus	d’interès	de	demora	serà	l’interès	
legal	del	diner	vigent	en	cada	moment	del	
període	de	meritació,	incrementat	en	un	25	per	
cent,	llevat	que	la	Llei	de	pressupostos	generals	
de	l’Estat	n’estableixi	un	de	diferent.	Per	a	l’any	
2011,	el	5	per	cent.

 BENEFICIS EN LA COTITZACIÓ
	 La	contractació	de	persones	per	a	la	prestació	
de	serveis	exclusius	de	cura	o	atenció	dels	
membres	d’una	família	nombrosa	dins	de	la	llar	
familiar,	donará	dret	a	una	bonificació	del	45%	
de	la	quota	corresponent	al	titular	de	la	llar	fami-
liar,	sempre	que	els	dos	ascendents	o	l’ascendent,	
en	cas	de	família	monoparental,	exerceixin	la	
seva	activitat	fora	de	la	llar	familiar	o	estiguin	
incapacitats	per	treballar.
	 Si	es	tracta	de	família	nombrosa	de	categoria	
especial,	no	es	requereix	aquesta	condició.	Per	
accedir	a	aquesta	bonificació,	el	subjecte	respon-
sable	ha	d’estar	al	corrent	del	pagament	de	les	
quotes	de	la	Seguretat	Social.	Si	no	les	ingressa	
en	el	termini	reglamentari,	perd	de	manera	
automàtica	i	definitiva	la	bonificació	del	període	
en	qüestió.	Aquesta	bonificació	en	la	cotització	
només	es	pot	aplicar	a	un	sol	cuidador	per	cada	
unitat	familiar.	
	 L’ocupador	ha	d’acreditar	davant	
l’Administració	de	la	Tresoreria	General	de	la	
Seguretat	Social	corresponent	la	condició	de	fa-
mília	nombrosa,	acompanyada	d’una	declaració	
signada	pel	treballador	de	la	llar	en	el	sentit	que	
la	seva	activitat	a	la	llar	consisteix	exclusivament	
a	tenir	cura	o	prestar	atenció	als	membres	de	
la	família	nombrosa	o	dels	qui	conviuen	al	seu	
domicili.

InformAcIó GenerAl   règim especial De treballaDors De la llar

TREBALLADORS DE LA LLAR: BASES I QUOTES	TAulA	REsum	dE	BAsEs	i	Tipus	dE	CoTiTzACió	duRAnT	Els	dARRERs	5	Anys

2011

Any

llei	39/2010,	de	22.12
(boe	del	23),	amb	efecte	
a	partir	del	01/01/11

disposicions	legals	i	efectes Base	de	cotització
€/mes Quota	mensual ocupador Treballador ToTAl

22,00%

22,00%

22,00%

22,00%

22,00%

748,20 164,60 18,30% 3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

3,70%

738,90 162,55 18,30%

18,30%

728,10 160,18 18,30%

18,30%

699,90 153,98

665,70 146,45

llei	26/2009,	de	23.12
(BoE	del	24),	amb	efecte
a	partir	del	01/01/10
llei	2/2008,	de	23	de	desembre
(BoE	de	24),	amb	efecte
a	partir	de	l’1	de	gener	de	2008
llei	51/2007,	de	26.12
(BoE	del	27)	amb	efecte
des	del	01/01/08	
llei	42/2006,	de	28.12
(BoE	del	29)	amb	efecte
des	del	01/01/07	

2010

2009

2008

2007



Trobada anual de Gent Gran a Llobera
	 El	dia	6	d’abril	es	va	celebrar	a	Llobera	la	Tro-
bada	anual	de	la	Gent	Gran	del	Sud	del	Solsonès.	
L’acte	va	ser	organitzat	per	l’entitat	L’Arada,	dins	
el	marc	del	programa	Dona	i	Gent	Gran,	amb	la	
col·laboració	de	l’Ajuntament	de	Llobera,	la	Sra.	
Esther	Miralles	del	Centre	d’Estudis	Lacetans,	la	
Sra.	Lourdes	Ribera	dels	Serveis	Socials	del	Con-
sell	Comarcal,		la	Sra.	Marta	Pallarès	dels	Serveis	
Socials	de	l’Ajuntament	de	Solsona,	el	Sr.	Joan	
Viladomat,	i	tots/es	els/les	que	van	participar	en	
aquesta	diada.
	 L’objectiu	d’aquesta	diada	és	donar	un	reco-
neixement	públic	a	aquesta	figura	de	la	vellesa,	
la	tercera	edat,	la	gent	gran,	com	es	vulgui	dir,	
donar-los	suport,	motivant	i	estimulant	aquesta	
etapa	de	la	vida	en	diferents	actuacions	i	tècni-
ques	que	acompanyin	les	activitats	del	dia	a	dia	
amb	una	finalitat	terapèutica.	Aquesta	finalitat	
variarà	segons	la	persona	o	persones	que	hi	parti-
cipin,	segons	el	seu	estat	de	salut	(físic	i	mental),	
segons	el	nivell	cultural,	familiar	i	social;	segons	
les	possibilitats	de	temps,	espai	i	freqüència,	però	
intentant	pal·liar	aquesta	manca	de	serveis	a	les	
persones	grans.	
	 Els	actes	es	van	començar	a	les	10:30h.	del	
matí	amb	la	sortida	de	Llobera	en	cotxes,	per	
arribar-nos	al	aparcament	que	hi	ha	exprés,	
i	continuar	desprès	fent	una	caminada	curta	
fins	al	Dolmen	de	Llobera.	Pel	camí	passem	pel	
davant	de	la	casa	d’en	Joan	Viladomat,	que	ja	ens	
esperava	per	fer-nos	de	guia	turístic,	explicant-
nos	tot	lo	relacionat	amb	el	Dolmen,	que	va	ser	
molt	interessant	i	també	amb	el	calendari	lunar	
molt	curiós.	A	l’interior	hi	consta	un	escrit	que	fa	
referència	al	dolmen	i	diu:
	

	 El dolmen de la Vila de Gola de Bous està 
situat al municipi de Llobera (Solsonès) i és el 
més gran de Catalunya. El túmul fa 32 m. de 
diàmetre; la galeria fa 10 m., 1,90 i 2,30; les 
seves lloses fan 2,45 per 2,20 i 0,45 de gruix, i 
les laterals pesen unes 5 tones. Va ser desco-
bert l’any 1916 per Mn. Serra Vilaró; l’any 1972 
el professor Joan Maluquer de Motes i l’Institut 
d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, 
amb l’ajuda de la família Viladomat el van 
restaurar. La prova del carboni 14 el data a 
l’any 2550 aC., al fons hi enterraven els ca-
dàvers i a l’entrada hi dipositaven les ofrenes. 
Pel solstici d’hivern, durant uns segons, quan 
el sol surt, la seva llum toca al mig de la pedra 
del fons del dolmen i, alhora, a les dues pedres 
dels costats.

	 De	tornada	a	la	biblioteca	de	Llobera	ens	
esperaven	les	conferenciants,	així	que	de	seguida	
van	començar	les	xerrades.	Primer	va	començar	
la	Sra.	Esther	Miralles		del	Centre	d’Estudis	Lace-
tans,	que	ens	va	explicar	sobre	la	importància	de	
la	recuperació	de	la	Memòria	Històrica	dels	po-
bles.	Doncs	encara	queda	feina,	la	localització	de	
fons	documentals,	la	recerca	i	l’anàlisi	aprofun-
dit,	l’enregistrament	de	testimonis,	el	treball	de	
camp...	ja	gairebé	resulta	una	mica	tard		rescatar	
els	fets,	com	a	mínim	pel	que	fa	a	la	memòria	
oral,	doncs	ja	només	ens	queda	la	memòria	de	
l’última	generació,	i	si	no	es	deixa	constància,	es	
perdrà	per	sempre	la	memòria	de	la	gent	dels	po-
bles,	de	com	es	vivia	durant	la	guerra,	i	desprès	a	
la	postguerra,...	
	 Desprès	la	Sra.	Lourdes	Ribera	dels	Serveis	
Socials	del	Consell	Comarcal	ens	va	parlar	de	

les	activitats	per	un	envelliment	més	saludable	i	
actiu.	Ens	va	explicar	que	als		anys	90,	l’OMS	va	
substituir	el	concepte	d’envelliment	saludable	i	
va	adoptar	el	més	ampli	d’envelliment	actiu	amb	
la	intenció	d’incorporar	els	diversos	factors	que,	
juntament	amb	l’atenció	sanitària,	incideixen	en	
el	procés	d’	envellir.	El	va	definir	així:	“Envelli-
ment	actiu	és	el	procés	d’optimitzar	oportunitats	
per	al	benestar	físic,	psíquic	i	mental	a	tot	el	de-
curs	de	la	vida,	per	tal	d’estendre	l’expectativa	de	
vida,	la	productivitat	i	la	qualitat	de	vida	en	l’edat	
avançada”.	El	terme	actiu	no	es	refereix	sols	a	la	
capacitat	d’estar	físicament	actiu,	sinó	princi-
palment,	a	la	participació	en	la	vida	econòmica,	
política,	social,	cultural	i	cívica.	Aquest	concepte	
més	ampli	ens	porta	a	fer	que	sigui	reconegut	que	
un	envelliment	actiu	és	també	possible	per	a	les	
persones	amb	un	cert	grau	de	dependència.
	 I	per	acabar	la	Sra.	Marta	Pallarès	dels	Serveis	
Socials	de	l’Ajuntament	de	Solsona	ens	va	parlar	
de	les	diferents	activitats	i	tallers	que	es	fan	a	
Solsona	i	a	la	comarca	del	Solsonès.,	tenint	en	
compte	els	factors	biològics,	sociològics	i	psico-
lògics	de	l’envelliment,	la	necessitat	de	treballar	
les	diferents	tècniques	d’animació	i	estimulació,	
sigui	per	a	mantenir	o	millorar	tant	la	salut	(física	
i	mental)	de	la	persona	gran	com	la	seva	relació	
social,	laboral	i	familiar.	Per	a	portar	a	la	pràctica	
les	diferents	tècniques,	proposa	un	conjunt	
d’activitats	que	variaran	segons	la	finalitat	tera-
pèutica.
	 Seguidament	ens	van	repartir	una	guia	de	
recursos	de	la	comarca.	L’acte	es	va	finalitzar	amb	
l’entrega	d’un	petit	obsequi	per	a	les	conferen-
ciants.	De	seguit,	vàrem	anar	cap	al	restaurant	
L’Hostal	Nou,	on	vam	gaudir	d’un	bon	dinar	de	
germanor.



Projecte desenvolupat en el marc del projecte 'ACTUA':
Implementació Participativa del PAI del Solsonès.
Bloc:	 ActuaSolsones.wordpress.com
Correu-e:	 info@larada.net

Amb	la	col·laboració	de:Entitats	que	formen	part	del	grup	d’interès:

Finançat	per:

Associació
de Gent Gran

de Pinós.

Deportats solsonins als
camps De concentració nazis 

	 	 er	comprendre	una	part	de	la	
	 	 història	i	memòria	solsonina	de	
	 	 la	Guerra	Civil	i	el	franquisme	hem	
	 	 de	fer	referència	a	la	realitat	que	
	 	 patiren	un	nombre	reduït	de	veïns	de	
la	comarca,	els	quals	foren	deportats	a	camps	de	
concentració	nazi.	La	deportació	és	considerada	
majoritàriament	un	fenomen	llunyà,	sofert	pels	
jueus	principalment	a	Alemanya,	Àustria	i	Polò-
nia;	tanmateix	en	realitat	va	afectar	a	milers	de	
ciutadans,	pagesos,	treballadors...	de	Catalunya	i	
altres	indrets.	En	la	nostra	comarca	concretament	
foren	set	persones,	sis	de	les	quals	nascudes	al	
Solsonès,	les	que	van	viure	en	primera	persona	
l’holocaust,	l’internament,	l’extermini	i	la	vergon-
ya	humana	i	social	del	segle	XX.

Del solsonès a mauthausen

	 	 La	tragèdia	dels	deportats	va	començar	
molt	abans	de	la	II	guerra	mundial;	com	la	d’una	
gran	part	de	la	població	de	l’Estat,	s’iniciava	amb	
l’aixecament	del	18	de	juliol	i	amb	la	voluntat	
d’aniquilació	total	de	l’enemic	per	part	dels	
revoltats.	Amb	la	victòria	de	l’exèrcit	rebel	tres	
anys	més	tard	la	repressió	esdevé	brutal,	fent	que	
la	fugida	de	ciutadans	i	combatents	cap	a	l’exili	
fos	massiva.	Era	la	retirada,	una	fugida	en	la	que	
molts	no	van	poder	ni	voler	tornar	mai	més.	

	 	 Al	seu	propi	país	foren	perseguits	i	
rebutjats,	i	a	l’estranger	van	ser	considerats	com	
a	apàtrides	per	l’actitud	del	règim	franquista.	“	
N	o	hay	españoles	fuera	de	España”	declarava	el	
ministre	d’afers	exterior	franquista	Serrano	Sun-
yer	en	una	reunió	amb	Himmler	(cap	de	les	SS)	el	
1940.	Fins	i	tot	la	França	neutral	d’abans	del	se-
gon	episodi	de	guerra	mundial,	un	país	en	teoria	
d’acollida,	va	tractar	amb	el	mateix	rebuig	els	exi-
liats	degut	a	la	neutralitat	oficial	i	els	contactes	
amb	Franco.	Aquesta	realitat	dels	exiliats	en	país	
francès	va	significar	l’agrupament	d’aquests	en	
camps	de	refugiats	i	de	concentració,	per	passar	
tot	seguit	a	les	Compagnies	de	Travailleurs	Étran-
gers	i	als	Groupements	de	Travailleurs	Étrangers	
i,	finalment,	al	Service	de	Travail	Obligatoire	sota	
la	França	col·laboracionista	amb	Alemanya	un	
cop	aquesta	fou	envaïda	pels	nazis	el	1940.
	 Sortien	d’una	guerra	per	entrar	en	una	altra,	
i	tot	i	provenir	d’un	país	suposadament	neutral	
durant	la	segona	Guerra	Mundial,	tant	la	França	
de	Vichy	com	la	nazi	no	va	tenir	miraments	per	
als	refugiats,	influïts	com	sempre	pel	règim	fran-
quista	que	marcava	les	pautes	de	regulació	dels	
exiliats.	Aquests	contactes	i	reunions	tractaven	
l’entrega	de	personalitats	polítiques	rellevants	
com	la	de	Companys,	però	també	la	de	refugiats,	
plantejant	a	més	a	més	l’internament	massiu	
d’aquests	en	camps	d’extermini,	incomplint	
íntegrament	les	convencions	internacionals	de	
Ginebra	sobre	refugiats	i	presoners	de	guerra.	
Amb	aquests	acords	els	nous	destins	dels	exiliats	

passaven	a	ser	els	camps	de	concentració,	prin-
cipalment	Mauthausen	-	construït	per	presoners-
esclaus	espanyols	-	on	foren	tractats	com	un	únic	
bloc	homogeni	de	deportats	polítics	lluint	el	
distintiu	triangle	blau	amb	una	S,	que	significa-
va	paradoxalment	“rojo español sin patria”.	En	
aquests	pobles	de	la	mort	realitzaren	tasques	de	
treballs	forçats	en	condicions	de	vida	infrahu-
manes,	que	estadísticament	comptabilitzen	
7819	morts	per	part	dels	republicans	espanyols	
internats	a	Mauthausen,	7	veïns	del	Solsonès.
	 Les	causes	foren	vàries:	càstigs,	ferits,	tifus,	
tuberculosi,	ajusticiaments	arbitraris,	injeccions	
al	cor,	cambres	de	gas,	per	passar	tot	seguit	als	
terrorífics	forns	de	cremació	que	s’encarregaven	
d’esborrar	qualsevol	petjada	de	vida.	Els	solso-
nins,	però,	foren	destinats	al	camp	d’extermini	
final	de	Gusen	on	hi	trobaren	la	mort,	excepte	
Pedro	Frutos	el	qual	sobrevisqué	i	no	tornà	a	
Espanya.	Aquesta	realitat	de	tortura	i	mort	que	
sofriren	tots	els	qui	habitaren	els	camps	de	
concentració,	entre	ells	veïns	dels	municipis	de	
Guixers,	Lladurs,	Odèn,	Sant	Llorenç	de	Morunys	
i	Solsona,	fa	que	aquesta	part	de	la	història	
ocorreguda	a	milers	de	quilometres	de	la	comarca	
i	que	afectà	a	un	nombre	de	ciutadans	de	la	
comarca	disconformes	amb	el	règim	franquista	i	
en	pro	de	la	democràcia,	esdevingui	una	part	de	
la	nostra	història	que	cal	recordar	i	no	oblidar.

Article	extret	del	CEL		(Centre	d’Estudis	Lacetans):	
http://www.lacetans.org/memoria/deportats1.htm

Què ès un envelliment actiu?

	 Als	anys	90,	l’OMS	va	substituir	el	concepte	

d’envelliment	saludable	i	va	adoptar	el	més	ampli	

d’envelliment	actiu	amb	la	intenció	d’incorporar	

els	diversos	factors	que,	juntament	amb	l’atenció	

sanitària,	incideixen	en	el	procés	d’envellir.	El	

va	definir	així:	“Envelliment	actiu	és	el	procés	

d’optimitzar	oportunitats	per	al	benestar	físic,	

psíquic	i	mental	a	tot	el	decurs	de	la	vida,	per	tal	

d’estendre	l’expectativa	de	vida,	la	productivitat	i	

la	qualitat	de	vida	en	l’edat	avançada”.

	 Entenent	per	actiu	no	només	físicament,	sinó	

mentalment	i	emocionalment,	tenir	el	poder	de	

decisió	sobre	la	pròpia	vida	i	participar	del	teu	

entorn	social	i	familiar.

A qui s’adrecen els tallers?

	 A	tota	la	gent	gran,	jubilada	o	no,	que	visqui	

al	municipi	de	Llobera,	La	Molsosa,	Pinós,	Riner,	

Clariana,	Pinell	de	Solsonès,	Cardona,	Ardèvol,	

Sant	Just	d’Ardèvol,	Vallmanya,	Freixinet,	la	

Molsa,	Prades,	Torà,	Biosca	i	pobles	veïns.

Quan i a on es faràn?

	 Els	tallers	s’iniciaran	a	partir	del	dia	10	

d’octubre	i	en	l’horari	que	es	fixarà	segons

la	demanda	d’inscripció.

On? 
Es	faran	als	locals	socials	de	cada	poble,

o	als	domicilis	sol·licitats.

Horari:
	 Matins	de	les	10:00h	a	les	12:00h.

Tardes	de	les	16:00h	a	les	18:00h.

Tallers per a un Envelliment Actiu

Fés arribar la Butlleta d’Inscripció al teu Ajuntament durant el mes d’Octubre

TAMBÉ US OFERIM 
SERVEIS D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA, cura, 
neteja, compres...

Ens trobareu al tel.:
663 839 465


