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Aquest Govern no s’ha caracteritzat per la bona comunicació, però pel 

que fa a la proposta de reforma del sistema de pensions, que en aquesta 

ocasió l’Executiu ha inclòs annexa al pla d’estabilitat que ha remès a 

Brussel·les per explicar el gran ajust pressupostari que projecta, la mala 

informació ha fet estralls i l’Executiu ha semblat el promotor d’una brutal 

retallada de l’Estat de benestar.  

 

Com ningú ignora, el nostre sistema de pensions és dels anomenats de 

repartiment, considerats més solidaris que els de capitalització, que es 

van fer coneguts quan el règim de Pinochet va erigir-ne un a Xile. 

Sintèticament, en aquells sistemes les aportacions dels treballadors 

actius sufraguen les prestacions dels passius a cada anualitat. En 

aquests, cada membre del sistema rebrà al jubilar-se el resultat d’haver 

capitalitzat les seves aportacions al llarg de la seva vida laboral. 

 

Doncs bé, al nostre país i per evitar que les pensions estiguessin 

sotmeses a les turbulències electoralistes, el 6 d’abril de 1995 el 

Congrés adoptava el Pacte de Toledo, un document aprovat prèviament 

en la Comissió de Pressupostos per tots els partits i agents socials que, 

per una banda, aclaria les fonts de finançament de la Seguretat Social i, 

per l’altra, establia recomanacions per garantir la seva sostenibilitat i 

mecanismes de seguiment del sistema per adaptar-lo a les variables que 

hi influeixen. Així mateix, es creava una comissió legislativa no permanent 



del Pacte de Toledo que periòdicament s’havia d’ocupar d’actualitzar el 

sistema. Comissió que, òbviament, encara existeix i es reuneix amb 

puntualitat sempre que s’ha de prendre alguna decisió sobre el sistema 

de previsió social. 

 

El que el Govern ha portat, doncs, a col·lació, i ha presentat a 

Brussel·les és un conjunt de propostes encaminades a procurar aquesta 

sostenibilitat, ja que està augmentant l’esperança de vida i, si no es 

prenen mesures, podríem provocar la fallida del sistema. Ningú pretén, 

doncs, retallar res, sinó tot just possibilitar que el sistema pervisqui. I en 

tot cas, les decisions que s’adoptin seran les que s’obtinguin per consens 

en el si del Pacte de Toledo. ¿Què signifiquen, doncs, les protestes irades 

de certs partits i les amenaces dels agents socials?  

 


