
Intersindical Valenciana crida a participar mobilitzacions de l'1 de 
març per defensar pensions públiques dignes

La Coordinadora Valenciana per la defensa el sistema públic de pensions ha convocat una jornada 
de mobilització per al proper 1 de març que tindrà com a eix central la igualtat de les pensions i la 
crítica a la bretxa de gènere. La mobilització està emmarcada en la jornada de lluita estatal que 
convoca la COESPE.

Intersindical Valenciana fa una crida a les persones pensionistes, a les treballadores i treballadors i a
el conjunt de la població perquè se sume a la mobilització de dilluns vinent, 1 de març, per poder 
aconseguir les reivindicacions que es concreten en:

- Eliminació de la bretxa de gènere en les pensions.
- Garantir per llei la revalorització de les pensions d'acord a l'IPC real i anual.
- Pensió mínima igual a salari mínim i aquest equivalent al 60% del salari mitjà com estableix la 

Carta Social Europea.
- Derogació de les reformes de pensions de 2011 i 2013.
- Derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012.
- Auditoria dels comptes de la Seguretat Social per a determinar la magnitud el saqueig per 

despeses impròpies i procedir a la seva compensació a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

- Eliminació de coeficients reductors en jubilacions anticipades. 100% de la pensió amb un mínim 
de 40 anys cotitzats i 60 anys d'edat.

- Supressió dels beneficis fiscals a plans privats de pensions, d'empresa i EPSVs.

Les mobilitzacions convocades són:

Alzira. Plaça de l'Ajuntament. 11:00 hores
Elda. Plaça de l'Ajuntament. 11:30 hores
Elx. Plaça de Baix. 11:00 hores.
Ontinyent. Plaça de la Concepció. 18:00 hores
Petrer. Plaça de Baix. 12:00 hores
Sueca. Plaça Ajuntament. 11:00 hores.
Torrevella. Plaça de la Constitució. 11:30 hores
València. Plaça de l'Ajuntament. 12:00 hores
Xàtiva. Albereda. 11:30 hores.

D'altra banda, Intersindical Valenciana recorda que participa, des de fa anys, en el moviment de 
pensionistes i que té constituït el Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilats, on s'agrupen les 
persones jubilades afiliades que han finalitzat la seva vida laboral activa i on es debaten i decideixen
les línies de treball del col·lectiu. Per aquest motiu fa una crida perquè les persones pensionistes i 
jubilades se sumen al sindicat per defensar els seus drets i enfortir la nostra organització sindical. 
Per a més informació o contactar amb el sindicat es pot fer a través de l'correu: 
jubilats@intersindical.org 
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