
                      FEDERACIÓ SINDICAL MUNDIAL  
             Classista - unitària - democràtica - moderna – independent – internacionalista!  

 

 

 

 
40, ZAN MOREAS, ATENAS 11745  GRECIA 

TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517 
www.wftucentral.org   E-MAIL : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org 

1 
ΗΜ 07.10.2013 
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CONGRÉS FUNDACIONAL DE LA UIS DE LA FSM  
DE PENSIONISTES I JUBILATS 

BARCELONA, ESPANYA, 5-6 DE FEBRER DE 2014 
 

CONVOCATÒRIA 
 
 

Companyes i companys, 
 
La Federació Sindical Mundial, i la Central Sindical Unitària de Pensionistes i 
Jubilats CSU (PiJ) en la condició d’amfitriona, convida a la seva organització 
a participar en el Congrés Fundacional de la Unió Internacional de Sindicats 
de Pensionistes i Jubilats, que es durà a terme a Barcelona (Espanya) els 
dies 5 i 6 de febrer de 2014 (arribada a l’aeroport, amb la sigla internacional 
BCN, BARCELONA-EL PRAT, el dimarts dia 4 de febrer i sortida el divendres 
dia 7 de febrer), per crear i establir la Unió Internacional de Sindicats (UIS) de 
Pensionistes i Jubilats de la Federació Sindical Mundial. La creació d’una UIS 
de la FSM que agrupi i coordini els sindicats de classe de Pensionistes i 
Jubilats de tot el món, s’emmarca dins les resolucions del 16è Congrés 
Sindical Mundial i mostra el rumb ascendent del moviment sindical de classe i 
subratlla el rumb positiu de la FSM. 
 
Avui, vivim en el període d’una profunda crisi del sistema capitalista. El capital 
i els governs capitalistes intenten descarregar el pes de la crisi en els 
treballadors i el poble, un fet que té un impacte nefast pels treballadors i 
treballadores de tots els sectors, però també pels PiJ. Els Pensionistes i 
Jubilats veiem com disminueixen les nostres pensions i els nostres 
drets i comprovem con la vida dels nostres fills i filles empitjora. Els PiJ 
d’arreu del món hem d’actuar amb l’internacionalisme proletari que 
caracteritza l’FSM i lluitar perquè el dret a una pensió pública, que ens 
permeti viure amb dignitat, sigui una realitat a qualsevol lloc del planeta. 
Lluitarem per la sanitat i els medicaments gratuïts, per la seguretat 
social pública i gratuïta, per pensions públiques i dignes. 
 
Cadascuna de les organitzacions que confirmi la seva participació, rebrà 
l’agenda amb els detalls de la seva participació en el Congrés. Com en tots 
els esdeveniments internacionals, cada participant es paga el seu mitjà de 
transport. L’allotjament i l’alimentació de tres (3) dies per una (1) persona 
participant, seran per compte dels amfitrions. S’acceptaran delegades i 
delegats suplementaris si assumeixen el cost de la seva estança a Barcelona. 
Degut a les dificultats financeres, es prega a aquells participants que tinguin 
la capacitat de pagar la seva estança, ho facin com a mostra de solidaritat. El 
comitè preparatori va acordar demanar una aportació complementària  d’ajut 
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a les finances del Congrés que cada delegada i delegat farà en funció d’un 
barem que tindrà en compte les capacitats financeres. 
 
Les delegades i delegats que necessitin visat per viatjar a Espanya han 
d’informar, com a màxim el mes de setembre de 2013, del nom i càrrec 
sindical, per a què, des d’Espanya, la CSU de PiJ els enviï la carta d’invitació 
nominal. 
 
Companyes i companys, us convidem a participar en el Congrés Fundacional 
de la UIS de PiJ i a què ajudeu amb la vostra participació i les vostres 
propostes per tal que tinguem èxit. 
 
Podeu enviar-nos les vostres sol·licituds de participació als correus: 
quimboix@quimboix.es; info@wftucentral.org;  
 
Fraternalment, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
George Mavrikos       Quim Boix i Lluch  
Secretari General de la FSM  Membre del Consell 

Presidencial de la FSM- 
 CSU PiJ  

  
 

 


