Les dones
del mocador verd
La lluita per unes
pensions de
viduïtat dignes

Història de l’Associació Ciutadana
pels Drets de les Dones

Les dones
del mocador verd
La lluita per unes
pensions de
viduïtat dignes

“Dignificar les pensions és una qüestió de justícia de
gènere. La dependència de moltes dones grans d'una
pensió de viduïtat insuficient és conseqüència de la
invisibilitat de l'aportació de les tasques reproductives
no remunerades que les dones fan durant tota la vida.”

Laura Pérez Castaño
Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona

Història de l’Associació Ciutadana
pels Drets de les Dones

Presentació

Durant molt temps s’ha invisibilitat la
feina de les dones. Dones dedicades
principalment a l’esfera privada, a les
tasques domèstiques i de cura, que vetllaven pel benestar de tota la seva família, però a les que normalment la societat no els ha reconegut el seu paper.
Ara les generacions més joves de dones
treballen en el mercat laboral, sense
deixar de banda el treball domèstic i de
cura. Mantenen una doble jornada, una
en l’àmbit laboral i l’altra en l’àmbit domèstic, que segueix sent poc reconeguda. La invisibilitat persisteix.
Som ja un dels països més longeus del
món, on les dones tenen una esperança
de vida cinc anys superior a la dels homes. Això implica sovint que moltes dones sobrevisquin a les seves parelles. Si
a aquesta situació hi sumem que en el
nostres país la incorporació de les dones
al món laboral ha estat tardana, ens trobem que hi ha moltes dones vídues que
viuen soles i que només perceben, en millor dels casos, una pensió de viduïtat. No
obstant, aquestes pensions són sovint

molt minses i en ocasions insuficients
per garantir uns mínims de benestar.
Fa 20 anys un grup de dones es va unir
per crear l’Associació Catalana pels
Drets de les Dones i va presentar al
Congrés dels Diputats més de 700 mil
firmes per demanar unes pensions de
viduïtat dignes. Malgrat no obtenir els
resultats que volien, no van defallir i al
2001 van començar a manifestar-se a la
Plaça Sant Jaume. Des de llavors (exceptuant el parèntesi ocasionat per la
pandèmia), el 25 de cada mes la plaça
s’omple de dones lluitadores que reclamen unes pensions de viduïtat que les
permeti viure amb uns mínims de dignitat. No es rendeixen ni per les pitjors
inclemències meteorològiques i, malgrat elles mateixes diuen que cada cop
són menys perquè es van fent grans, el
seu esperit de lluita segueix. Saben que
unides tenen més força i més esperança, simbolitzat pel mocador verd que
duen al coll i que les converteix en tot
un símbol, un referent i una inspiració
per a molts i moltes.

Les Dones del Mocador Verd demanen
unes pensions dignes, però a l’hora amb
les seves reivindicacions aconsegueixen fer més visibles a totes les dones.
Aquest llibre fa un passeig per la seva
història a través del recull de tots els manifestos que han llegit al llarg d’aquests
20 anys. La seva història és una part de
la història de Barcelona i de tot el país
que cal ser coneguda.

Joan Ramon Riera Alemany
Regidor d’Infància, Joventut, Persones
Grans i Persones amb Discapacitat,
Ajuntament de Barcelona
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Introducció
Contextualització per part del
Consell Assessor de la Gent Gran

Les prestacions per viduïtat del Sistema
de Protecció Social han experimentat
múltiples variacions al llarg del temps,
des dels seus inicis l’any 1900, adaptant-se a l’evolució de la societat pel que
fa a la quantia, les persones causants i
beneficiàries, els supòsits, la compatibilitat i les causes de l’extinció.
És important destacar que les millores
produïdes s’han aconseguit per les lluites
dels i les treballadores, dels sindicats, de
plataformes i d’entitats com l’Associació
Ciutadana pels Drets de les Dones.
Hem de posar en valor la gran tasca
d’aquesta associació, des de la seva creació fa 20 anys i la recollida de signatures amb el conjunt d’organitzacions que
hi van donar suport, fins les seves reivindicacions continuades, mes rere mes, al
carrer i a les institucions.
Des del Consell Assessor de la Gent
Gran de Barcelona (ara en procés d’anomenar-se Consell de les Persones
Grans), hem defensat històricament les
reivindicacions sobre les pensions de
viduïtat plantejades per l’Associació (entitat membre del Consell), incloent-les
tant en les Convencions de les Veus de

les Persones Grans de Barcelona, impulsades pel propi Consell, com en els
Congressos Nacionals de les Persones
Grans de Catalunya i en els Congressos
Estatals de les Persones Grans.
En una de les ponències del darrer Congrés Nacional es recull clarament l’esperit, l’enteniment i la profunditat amb
què l’Associació viu i planteja les seves
reivindicacions:

“Les conquestes socials i les
transformacions de la societat són processos que requereixen temps, insistència i esforç tant individual
com col·lectiu.”
Les dones del mocador verd hi han dedicat tot el temps del món, amb un gran
esforç de cadascuna de les persones
que hi participen, però també de l’organització en conjunt, coordinant-se a més
amb altres col·lectius, tot i l’escassetat
de recursos i l’edat avançada de moltes
d’elles. Fent valdre la frase de Gramsci
“Les idees i la lluita no viuen sense organització”.

Cal destacar que és una lluita molt majoritàriament exercida per dones grans
vídues, mentre que els beneficis seran
també per a homes i per a totes les generacions.
Des de l’any 2007 l’Associació participa
en la coordinació de diverses organitzacions de persones grans (actualment
a través de la Plataforma Unitària de
la Gent Gran de Catalunya), pren part
en reivindicacions diverses i en debats
sobre diferents temàtiques, com a través de la seva participació en consells
sectorials com els de persones grans i
els de dones, de ciutat i del districte de
Sant Andreu.
Amb la seva pressió han aconseguit
que la prestació per viduïtat s’adapti als
temps, assolint millores com el fet que
ara poden rebre-la les parelles de fet,
l’increment de la base per al seu càlcul, o
la compatibilitat amb la pensió del SOVI
(Segur Obligatori de Vellesa i Invalidesa).
L’objectiu s’ha assolit parcialment. S’ha
anat incrementant en diversos passos,
des del 40% inicial fins al 60% actual, el
percentatge a aplicar per a determinar la
quantia de la pensió (tot i l’aturada durant 6 anys de l’aplicació de l’increment
que s’havia aprovat en la llei 27/2011,
des de la seva aprovació fins l’any 2018).
És important tenir en compte, però, que
el percentatge actual s’aplica si es sol·
licita, i que, d’altra banda, s’han anat
modificant les condicions i les compatibilitats, de manera que, per exemple,
l’increment al 60% de la base reguladora
del cònjuge no és actualment compatible amb la percepció d’una altra pensió.

A data 1 de gener de 2020, hi ha a Catalunya 394.559 pensions de viduïtat, amb
una pensió mitjana de 722,99 euros. És
un 22,62% del total de pensions contributives, la mitjana de les quals és de
1.033,13 euros. Gairebé la meitat de les
pensions a Catalunya (un 47,2%) són inferiors al Salari Mínim Interprofessional,
i d’aquestes, el 75,3% pertanyen a dones.
Les pensions de viduïtat, junt amb les
prestacions d’orfandat i en favor de familiars, i les d’incapacitat permanent i
jubilació, són la columna vertebral de la
protecció social. No ens podem permetre que cap poder econòmic ni cap formació política debiliti el Sistema Públic
de Pensions de la Seguretat Social.
La crisi econòmica i les mesures adoptades al respecte han provocat un deteriorament de tots els sistemes de protecció
social (ensenyament, sanitat, dependència, pensions, etc.) S’ha produït un
increment alarmant de l’atur i la precarietat laboral, afectant fonamentalment
les persones joves i les més grans de 50
anys. Aquests factors han provocat una
disminució d’ingressos per cotitzacions
a la Seguretat Social, sumada a que s’ha
consumit el Fons de Reserva i s’ha paralitzat el debat polític i social.
Un cop represos els debats a la Comissió del Pacte de Toledo, les formacions
polítiques no han arribat a acords que
garanteixin la solvència del sistema de
pensions, el poder adquisitiu d’aquestes, l’increment de les pensions mínimes
per sobre de l’IPC, o la superació dels
efectes negatius de la Llei 23/2013, de
23 de desembre, Reguladora del Factor
de Sostenibilitat i de l’Índex de Reva-
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lorització del Sistema de Pensions de
la Seguretat Social, que es va aprovar
sense passar pel Pacte ni debatre’s a la
Mesa del Diàleg Social.
Tal com dèiem fa uns mesos en el 8è
Congrés Nacional de la Gent Gran de
Catalunya:

“El sistema públic de repartiment de la Seguretat Social
és un dels eixos vertebradors de l’estat del benestar,
un element determinant de
cohesió social, de solidaritat intergeneracional, interterritorial, intersectorial, i un
potent mitjà de redistribució de la renda. A més de la
seva funció en l’enfortiment
de la cohesió social, el sistema de la Seguretat Social
té un paper de primer ordre
com a estabilitzador macroeconòmic, i serveix com a
garantia i sustentació de la
demanda interna de béns i
serveis, cosa que provoca la
generació d’ocupació.”

“Hem de defensar que el sistema públic de pensions sigui just, eficaç, i suficient, i
que la funció dels sistemes
privats sigui una opció complementària i, a més, voluntària.”
“Cal defensar el nostre sistema públic i de repartiment de
la Seguretat Social, davant
dels plantejaments socials
i econòmics que el qüestionen, el pretenen descafeïnar
i privatitzar.”

Pròleg

Constructores
d’espais de
convivència
Les dones que viuen, respiren, caminen,
es mobilitzen i exigeixen darrera de les
pàgines d’aquest llibre no són només les
protagonistes de les seves reivindicacions. Són les protagonistes de la nostra
vida col·lectiva. Mirem unes quantes dècades enrere: quantes vegades les vostres àvies no us han explicat que no van
poder estudiar el què haurien volgut, no
van poder treballar del què haurien volgut o senzillament, la societat les va empènyer a substituir els seus somnis pels
somnis de les persones que estimaven?
I quantes vegades aquestes mateixes
àvies, quan es van fer grans, i van quedar
vídues, van haver de fer papers a l’administració, i a l’altra banda del vidre de les
mil finestretes, trobaven una persona
que els preguntava:
- Vostè va treballar mai?
- A casa...
La casa és aquest espai privat que no
ha estat mai considerat centre de producció i que no cotitza. La resposta de
la revolució pendent encara seria:
- Sí, sempre. Posi “Constructora d’espais de producció i convivència.”

Estupefacció a l’altra banda del vidre.
- Com?
- He fet possible l’existència i la
supervivència d’un, dos, tres, quatre...
peons del sistema. Si us plau, posi:
“Constructora d’espais de producció
i convivència”. És una mica llarg, sí,
però si en vol saber les condicions:
un contracte poc o mal definit, però
indefinit, flexibilitat absoluta, disponibilitat total, sense cobertura per
baixes, ni substitucions, ni hores extres, ni disposició de dies per afers
personals.
Però aquesta revolució, encara ara, no
l’hem fet. Al 2020, aquesta jornada laboral la comptabilitzem nosaltres, íntimament, privadament, com sempre, en els
nostres cossos i en les nostres neurones, i la compatibilitzem amb la jornada
laboral que cotitza. Les “constructores
d’espais de producció i convivència”, en
aquests espais que en diem “casa”, existeixen, però no cotitzen.
Les dones que protagonitzen les pàgines d’aquest llibre no ho han fet
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únicament des de l’any 2000 manifestant-se de manera persistent cada 25
de mes, reclamant que se’ls reconegui
la seva feina i la seva contribució a la
societat. Són dones que són, en el més
profund dels sentits del verb ser: existir, formar part d’una comunitat que no
sempre aconsegueix ser-ho. SI fóssim
realment una comunitat no deixaríem
que cap dels nostres actius, cap de les
persones que en formen part, passés la
darrera etapa de la seva vida arrossegant el seu crit darrera d’una pancarta
per reclamar el reconeixement de la
seva contribució, neta i diàfana, a la societat que tenim. No són les dones que
han ajudat a res. Són dones que han
construït. Són dones que han permès
que els homes fessin feina i que quan
ells han mort, han quedat econòmicament subsidiades per la seva condició
de vídues amb una pensió de misèria.
I per a poder resoldre aquest desastre
conceptual, hem de canviar de mirada.
Aquestes dones han habilitat espais de
producció i convivència, han fet créixer
habilitats i capacitats de les persones
que els envoltaven, han compartit els
seus entorns personals amb els entorns
col·lectius, perquè les tensions socioeconòmiques d’una societat desigual i
injusta no contribuïssin a incrementar
les dificultats de la supervivència de les
seves famílies. Mai podrem compensar
ni recuperar el talent sacrificat per una
organització patriarcal, la nostra, que al
llarg dels segles ha permès que la meitat de la nostra societat no pogués desenvolupar les seves capacitats perquè
eren considerades secundàries, sempre sotmeses a les prioritats socials:
fer rendible la feina dels homes, i aten-

dre’ls, i fer eficient el creixement i l’educació de les filles i els fills, i atendre’ls.
Mai no les podrem compensar. El seu
talent s’ha escolat per les clavegueres
dels nostres pobles i ciutats que creixien desmesuradament gràcies als seus
silencis, uns silencis que ens haurien
de pesar com una llosa. Però ara, al segle XXI, hem de ser capaces d’entendre
que atendre els altres vol dir construir.
Tenir cura dels altres implicava i implica
permetre’ls viure. I això és feina d’un alt
valor col·lectiu.
El concepte de la família s’ha bellugat
sempre en paràmetres administratius
i ideològics centrats en la vida privada, en la intimitat, i amb una perspectiva assistencial i paternalista. I és un
error no considerar la família, en totes
les seves formes possibles, com un eix
de creixement social. Cadascuna de les
persones que formen una unitat de convivència decideixen com s’organitzen
per viure: unes a fora, les altres parcial o totalment a dins, però totes elles
formen part de la construcció social,
totes elles són peces imprescindibles
per al creixement col·lectiu. Si la classe
política assumeix aquesta perspectiva,
revisarà i reconsiderarà la feina imprescindible de les generacions de dones
que per obediència silenciosa a una societat articulada al voltant del benestar
de l’home productiu i de la reproducció,
han estat laboralment invisibilitzades.
“Volem pensions dignes!” és un crit
d’auxili, quan ja hem fet tard. La dignitat no és únicament el cobrament de
la pensió. La dignitat que cal traduir en
justícia és el reconeixement de la seva
aportació a la societat i això obliga a
reconsiderar els conceptes de fons que

reivindica des de fa vint anys l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones.
Però la seva lluita persistent durant vint
anys, no ha estat ni de bon tros una lluita compartida, com reclamaria el nostre estimat Jordi Cuixart. No ha estat
una lluita compartida, perquè no ens
ha mobilitzat a tots i a totes, les netes
i les filles, els néts i els fills, d’aquestes
“constructores d’espais de producció
i convivència”. Han estat massa soles
en aquesta lluita. Les seves veus i les
seves signatures haurien d’haver estat
tantes com persones formem part de la
nostra societat, que és la gran beneficiada d’una estructura social que quan
parla dels drets econòmics ho fa en funció de la productivitat externa, i mai del
creixement humà compartit en el seu
sentit més profund. Que aquestes pàgines, que aquesta lluita pregona, ens
serveixi per capgirar la mirada i convertir-la, definitivament, en l’espurna serena i ferma que provoqui un canvi de
paradigma.
- Vostè ha treballat mai?
- Sí, sempre. Constructora de vostè.

Mònica Terribas
Periodista i professora de la UPF
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Entrevista
Joana Torruella i Antònia Hernández de
l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
Entrevistadora: Aina Torres

Fa fred. Els núvols no deixen veure el sol
i els carrers s’omplen de gris com els coloms que aletegen al centre de la ciutat.
Comencen a caure les primeres gotes.
S’obren alguns paraigües i els menys
previsors, s’aixopluguen sota els balcons de la plaça. Elles continuen dretes.
Ja fa deu minuts que hi són. Tenen entre setanta i vuitanta anys. Ni el temps
ni l’edat els són obstacles. S’hi estaran
una estona més. Després plegaran la
pancarta, es trauran el mocador verd
i tornaran cap a casa. Avui la Maria té
els nets a dinar. Els hi farà el seu plat
preferit: macarrons i carn arrebossada.
La Conxita no tindrà visites. Quan arribi a casa seurà una estona a la butaca
i es taparà amb dues mantes. Des que
va morir el seu marit, no té prou diners
per pagar la calefacció. «Si ets vídua,
ets pobre», ens diran després la Joana i
l’Antònia. Avui és dia 25 i com cada mes,
algunes de les membres de l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones
es concentren a la Plaça Sant Jaume de
Barcelona. Reclamen unes pensions de
viduïtat dignes. Ho fan des de l’any 2001.
«Perquè et facin cas, cal organitzar-se i
sortir al carrer». Volem saber la història
de l’Associació. El perquè de la persistència d’aquestes dones. Conèixer les
dificultats que pateixen moltes vídues a

casa nostra. La Joana Torruella i l’Antònia Hernández ens ho expliquen. Els hi
demanem que comencin des del principi.
L’origen de tot és l’any 1997 quan la Pilar
Mora, que després seria presidenta de
l’Associació, va saber que un senyor havia presentat unes signatures al Congrés
dels Diputats perquè els homes poguessin cobrar la viduïtat. La Pilar va pensar
que si un senyor ho havia aconseguit en
tan poc temps, nosaltres també ho podríem aconseguir, ja que les vídues cobràvem molt poc, un 45% de la pensió.
Ens vam reunir unes quantes dones i
vam decidir recollir signatures per reclamar el 100% de la viduïtat, però el procediment costava molts diners i nosaltres
no en teníem. Vam demanar un préstec
al banc i no ens el van concedir. L’alternativa que teníem era que fos el poble
qui ho demanés, perquè aquesta era la
via més econòmica. Durant tres anys,
vam estar demanant signatures per tots
els llocs de l’Estat Espanyol on anàvem!
Ens vam implicar moltíssim! Finalment,
amb la col·laboració de molta gent, vam
aconseguir 730.000 signatures.
Era l’any 2000 i faltaven pocs mesos per
anar a Madrid. Va ser aleshores quan
vam decidir constituir l’Associació Ciuta-

dana pels Drets de les Dones. Ja ho teníem tot a punt. Vam organitzar tres autocars per anar al Congrés dels Diputats:
un que sortia de Barcelona (que portava
les signatures), un de Tarragona i un de
Bilbao. Quan quedaven molt pocs dies
per marxar, ens van anul·lar l’autocar de
Barcelona, però per sort en vam aconseguir un altre al darrer moment! Vam
omplir els autocars amb les coneixences
que havíem fet mentre demanàvem les
signatures i moltes no ens coneixíem
entre nosaltres.
En el viatge no tot van ser flors i violes.
Mentre esmorzàvem abans d’arribar a
Madrid, ens vam trobar la Guàrdia Civil.
Els hi vam dir que no sabíem com arribar i ells es van oferir a escortar-nos fins
al Congrés. Amb tota la innocència nosaltres vam acceptar. Però quan érem al
carrer d’abans del Congrés, la Guàrdia
Civil va aturar l’autocar i ens van dir que
només podien baixar les cinc persones
que tenien apuntades. A tota la resta, no
ens van deixar sortir! Ens van tenir retingudes més de dues hores dins l’autocar!
El cert és que hi havia polítics interessats
a apropiar-se de l’entrega de signatures,
però nosaltres no ho vam permetre. Finalment, vam entregar les signatures el

25 d’octubre del 2000, però al cap d’uns
mesos ens van contestar dient que ho
havien arxivat. No havia servit de res. A
partir d’aquí vam decidir protestar.
La primera manifestació va ser l’abril de
2001. Vam sortir de la Plaça Urquinaona
de Barcelona i devíem ser unes cinc-centes persones. No sabíem com s’organitzava una manifestació, no teníem micròfon per llegir el manifest, però teníem
molt clar que havíem de protestar! A
partir d’aquesta manifestació, el 25 de
cada mes ja ens vam començar a trobar a plaça Sant Jaume. Dinou anys més
tard, encara ho continuem fent! Al principi la manifestació recorria el centre de
Barcelona fins a Pla de Palau, però els
últims cinc anys, ja no ens movem de la
plaça, només fem una concentració perquè ens hem fet molt grans i ja no podem caminar tant.
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Però malgrat l’edat, continueu al peu del
canó. Suposo que les raons que us fan
sortir al carrer són prou fortes.
Sí! Primer vam demanar el 100% de la
pensió, però ja vam veure que els polítics
no ho acceptaven i vam anar rebaixant
les demandes. Ara reclamem el 60%, que
és el que es cobra actualment, però amb
unes condicions diferents perquè avui
en dia si cobres una pensió ja no en pots
cobrar una altra per petita que sigui. En
canvi sí que tenen dret a cobrar la pensió
les qui tenen rendes, que és molt més
que les pensions que cobrem moltes. La
reivindicació, que ja hem dut al Congrés
Nacional de la Gent Gran, és que puguem
cobrar les dues pensions. Si volen que
posin un topall, com fan amb les rendes,
però que en puguem cobrar dues. És a
dir, el problema de la pensió de viduïtat
és que si cobres una pensió no tens dret
al complement a mínims perquè cobres
la viduïtat i tampoc no tens dret al 60%
de la pujada. Algunes de nosaltres cobrem uns 600 euros. Quan cobres tan
poc, pots anar trampejant, però quan
tens una despesa que no esperes, no hi
pots fer front. Tinc una amiga que quan
el seu marit vivia, tenia una vida mitjanament bé, però l’altre dia se li va espatllar
la calefacció i ara no té prou diners per
arreglar-la. Em va demanar que li deixés
mantes perquè hauria de passar tot l’hivern sense calefacció.
Son dificultats diàries que queden invisibilitzades...
Exacte. Moltes dones no expliquen la
situació que pateixen perquè els fa vergonya. Van tenir una vida normal mentre
el seu marit era viu, però ara es troben
en una situació de pobresa que no s’haguessin imaginat mai.

I ser dona ho empitjora...
Així és. Érem les dones qui deixàvem de
treballar per cuidar els fills, els marits,
els avis... Potser hem treballat molt, però
no hem cotitzat. Hi ha dues classes de
vídua: la pobra i la rica. Les organitzades
a l’Associació som les pobres perquè les
altres no ho necessiten. En el nostre cas,
si ets vídua, ets pobre. De cop et trobes
que has de canviar els teus hàbits. Potser t’agradaria anar al cine, però ara ja
no hi pots anar...
La vostra és doncs una lluita per la dignitat...
Totalment. Per això sortim cada 25 de
mes. Però és cert que cada vegada som
menys persones a les concentracions.
De vegades no tenim gent ni per aguantar les pancartes! Ens anem fent grans i
la gent s’ha cansat.
Però algunes continueu dempeus.
Encara tenim esperança. Estem a la Plataforma Unitària de la Gent Gran i a través d’aquí canalitzem les nostres reivindicacions. Si ens organitzem, tenim més
força. Som un grup de pressió.
Us sentiu escoltades pels polítics?
[Silenci] Mmm... [riuen]. Hem tingut males
experiències amb alguns polítics, perquè
tenien la intenció d’apropiar-se de la nostra reivindicació. No ens hem volgut lligar
a cap partit polític i això ens ha portat dificultats. Nosaltres hem anat de bona fe, i
alguns d’ells se n’han aprofitat.
Tot el que s’ha fet fins ara és gràcies
a les nostres manifestacions. Si l’Associació no hi fos, ningú no reclamaria les
pensions de viduïtat. Creiem que sortir
cada mes al carrer serveix, si no, no sortíem. Ens concentrem encara que plogui.

Ara també estem a diferents plataformes:
al Consell de Dones de l’Ajuntament de
Barcelona, al Consell Assessor de la Gent
Gran de Barcelona... Perquè et facin cas,
cal organitzar-se i sortir al carrer.
A les concentracions us podeu un mocador verd. Per què?
Representa l’esperança. Vam triar aquest
color pel que simbolitza. Vam dir: ens
hem de posar alguna cosa, i les Madres
de la Plaza de Mayo ens van donar la
idea. Vam decidir que no ens posaríem
el mocador al cap com elles, però sí que
ens el posaríem al coll. Des de la primera
manifestació, el 2001, que el portem.
Son molts anys de protestes i de no defallir. Dieu que encara teniu esperança.
Com veieu el futur?
Mentre nosaltres hi siguem, l’Associació aguantarà. Però ja som grans. Pensa
que a l’Associació hi ha dones de més de
noranta anys!
La nostra principal reivindicació de
poder cobrar més d’una pensió la tenim
demanada i la veiem possible. Al Congrés Nacional de la Gent Gran, ho vam
reclamar i en principi ho duran al govern
de l’Estat espanyol. Però és cert que la
gent jove, no hi pensa. Fins que no et
quedes vídua, no ets conscient de les
dificultats que pots arribar a patir. Les
dones ho hem passat molt malament pel
fet de ser dones, alguns polítics pensen
que les dones no ens mereixem més.
Gràcies a l’Associació vam passar del
45% al 60% de la pensió de viduïtat. Des
del 2000 que vam començar, tot es va
bellugar. Podem dir que ha estat gràcies
a les nostres reivindicacions que s’han
aconseguit canvis en la pensió de viduïtat! Pensa que la nostra Associació és

pionera i hi ha sòcies de tot l’Estat espanyol. A més a més, a partir de les nostres manifestacions, molts altres sectors socials també han sortit al carrer a
protestar. Vam sembrar una llavor.

Manifestos

Reportatge sobre
l’Associació a la
revista Pronto

Entrevista a la presidenta
de l’Associació Ciutadana
pels Drets de les Dones
a La Contra de La
Vanguardia. 24/09/2002

Un dels butlletins
de l’Associació.
Tardor-hivern 2009

Punt de llibre
de l’Associació

Notícia sobre les
concentracions de
l’Associació al diari
Avui. 26/01/2002

Notícia sobre
la situació de
les vídues i
l’Associació a
El Periódico.
08/03/2019

Notícia sobre les
concentracions
de l’Associació
a El Mundo.
26/11/2002

Notícia sobre les
concentracions
de l’Associació
a El País.
25/06/2004

Notícia sobre les
concentracions
de l’Associació
a El Periódico.
28/01/2003

Comunicació del
Congrés dels Diputats
de l’arxivament de
l’expedient. 21/03/2001

Document del registre al
Congrés dels Diputats de les
signatures per la dignificació
de les pensions de viudetat.
25/10/2000

Notícia arran
de l’entrega de
signatures al Congrés
de Diputats al diari
Avui. 25/10/2000

Programa d’activitats
de l’anada a Madrid
per entregar les
signatures al Congrés
dels Diputats

L’autocar de
l’Associació
camí a Madrid
per entregar
les signatures.
24/10/2000

Imatges de l’entrega
de signatures a
al Congrés de
Diputats a Madrid.
25/10/2000

Himne de l’Associació
Ciutadana pels Drets
de les Dones

Cartell de
l’Associació per les
concentracions

Imatges de les
protestes de
l’Associació per
reclamar unes
pensions de viduïtat
dignes a Barcelona

Imatges de les
protestes de
l’Associació per
reclamar unes
pensions de viduïtat
dignes a Barcelona

Història de l’Associació Ciutadana
pels Drets de les Dones

Epíleg
Reflexions del Consell Assessor de la Gent Gran
per la dignificació de les pensions de viduïtat

Pinzellades de color verd omplen una
part de la plaça Sant Jaume. Mocadors
que cenyeixen amb suavitat els colls
bregats en la lluita d’un grup de dones
que, en silenci, però amb fermesa, mostren mes a mes la seva indignació.
Icones de la reivindicació per trencar la
bretxa en pensions, que col·loca les dones grans en situacions de pobresa o exclusió social.
Moltes cobren la pensió no contributiva,
han treballat a temps parcial o no han
treballat mai fora de casa. Aquesta precarització laboral ha generat que siguin
moltes les dones que actualment viuen
al llindar de la pobresa.

La història de l’Associació mereix el
reconeixement d’aquesta acció continuada en el temps, però també posar
els elements necessaris per resoldre la
qüestió. La situació actual, amb l’increment de l’esperança de vida (amb un
augment de malalties cròniques) i la incompatibilitat de remuneració de més
d’una pensió, fa encara més necessari
eliminar aquesta precarietat.
Tot i les millores aconseguides per l’entitat i per qui les ha acompanyat en la lluita (plataformes, sindicats, les persones
que van aportar signatures), és massa
temps sense respostes definitives per a
una reivindicació que s’ha trobat davant
d’un mur, com si a l’altra banda esperessin que s’esgotin per cansament i per
l’edat avançada de les seves membres.

Avui dia, l’Associació, les persones grans
en general, i les dones grans en especial,
segueixen tan invisibles com en els inicis d’aquesta lluita pionera en una època en què les dones no eren escoltades.
La situació de doble marginalitat i invisibilitat de les dones grans és per això un
dels eixos de les reflexions i propostes
que fem des del Consell de les Persones
Grans, ja que, malgrat cada vegada som
més les que, com les vídues de l’Associació, lluitem per ser reconegudes i visibilitzades, queda encara molt camí per
recórrer per aconseguir que l’apoderament de les dones grans sigui una realitat per a totes.

El Consell vol contribuir a aquest camí, i
a aquesta lluita per unes pensions de viduïtat dignes, recollint, defensant, transmetent i posant en valor el testimoni
d’aquesta reivindicació històrica, quasi
un miracle en la societat d’aquells temps
en què va començar.
Les dones, les persones grans, i la societat en general, no ens podem permetre
perdre la feina feta. Cal seguir endavant,
donar tot el suport i la força a les vídues
lluitadores del mocador verd, i acompanyar-les fins assolir els drets que reclamen, que reclamem.
Perquè no demanem caritat, sinó drets
i dignitat.

