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El nostre sistema públic de pensions és el que garanteix la principal font de rendes de 
prop de 9 milions de pensionistes.
n  Exigim la revalorització de les pensions incomplerta el 2011 i el 2012.
n   Exigim la retirada de la nova fórmula de revalorització proposada pel Govern.
n   CCOO proposa mesures de millora d’ingressos per a resoldre els veritables 

reptes de les pensions.
n  El dret a les pensions públiques és teu, és nostre, defensa’l.

Organitza’t, fes sentir la teva veu, CCOO té alternatives més 
justes i eficaces que els retalls per a garantir la sostenibilitat 
del sistema públic de pensions.

L’atenció a la dependència és un dret. El sistema de dependència, en a penes 6 anys de 
vida, ha estat capaç d’atendre prop de 800.000 persones.
Les reformes imposades pel Govern suposen un clar retall del dret a la protecció a la 
dependència.
n  S’ha reduït el nombre de beneficiaris.
n  S’ha reduït la intensitat de les prestacions.
n  S’ha augmentat el copagament.
n  Es pretén modificar el concepte de xarxa pública i oferta pública de serveis.

El dret a la dependència és teu, és nostre, defensa’l.

Des de l’Estat central i des de diverses comunitats s’han promogut nombroses re-
formes en matèria sanitària que han suposat una reducció evident de la qualitat  i la 
cobertura del dret a la salut dels ciutadans. Les línies principals per a això han estat:
n  Imposició del copagament farmacèutic.
n  Augment del nombre de medicaments exclosos.
n  Reducció de la cobertura oferta pels serveis públics de salut.
n  Reducció de la cartera de prestacions.
n  Exclusió de les persones immigrants sense documentació de la cobertura pública.
n  Potenciació de les fórmules de gestió privada.

El dret a la sanitat pública és teu, és nostre, defensa’l.
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