
RECLAMEM LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS 
EXIGIM EL QUE ÉS NOSTRE!!

Les persones pensionistes tenen dret a veure compensada la  pèrdua de poder 
adquisitiu acumulada durant  l'any 2012 per  la  pujada de l'IPC, tal  i  com ho 
determina la Llei General de la Seguretat Social.

El govern espanyol però ja ha anunciat  que no té intenció de revaloritzar les 
pensions  i  deixarà  d'abonar  als  pensionistes  l'import  corresponent  per  a 
compensar  l'increment  del  cost  de la  vida,  incomplint  així  la  normativa legal 
vigent.

El dia 2 de març vem organitzar una xerrada-debat amb un advocat del Col·lectiu 
Ronda per conèixer les conseqüències de que l'Estat hagi deixat de pagar l'import 
de revalorització de les pensions i què és el que podem fer davant d'això.

Què podem fer?
Reclamar l'import corresponent a la revalorització de les pensions corresponent. 
El Col·lectiu Ronda ha posat en marxa una campanya per a facilitar a totes les 
persones interessades els formularis de reclamació.
(http://www.cronda.coop/Departaments/Salut-i-Treball/Recursos/Articles/Demanda-revaloracio)

Com ho podem fer?
Organitzant-nos  per  a  fer  front  a  la  vulneració  dels  nostres  drets.  Fruit  de  la 
xerrada-debat, va sortir la iniciativa d'organitzar per part dels pensionistes, una 
acció col·lectiva  per a presentar les reclamacions conjuntament i fer visible que 
no ens deixarem estafar.

Per això, us convoquem a la propera reunió per organitzar una campanya de 
reclamació col·lectiva, que tindrà lloc el 16 de març a les 11h al Centre Social 
de Sants (C/Olzinelles, 30 <M> L5 i L1 Plaça de Sants).

VINE I EXIGIM EL QUE ÉS NOSTRE!! 
JUNTES HO PODEM TOT!!

Assemblea Indignada 15M Sants 
acampadasants.wordpress.com
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