
 

 

 

 

COORDINADORA NACIONAL DO MODEPEN 

Acordo 1/2021, do 2 de xaneiro, sobre  

Posición do MODEPEN diante da xuntanza telemática do 07/01/2021 

dos movementos de pensionistas de todo o Estado Español, así como 

de algúns outros asuntos importantes. 
 

Diante do proceso a prol dunha mobilización unitaria das diferentes plataformas, coordinadoras, mareas, ... das 

persoas pensionistas de todo o Reino de España que se vai celebrar no mes de xaneiro de 2021, a Coordinadora 

Nacional Ampliada do MODEPEN1 , na súa xuntanza do día 02/01/2021, aproba o seguinte documento: 

1. O MODEPEN considera moi positiva e felicita ao Movemento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas 

(MADPP), pola súa tentativa de superar a actual situación de división do movemento pensionista do estado 

español, convocando as dúas xuntanzas telemáticas dos movementos de pensionistas do Reino de España 

que se celebraron o día 21 e 30 de nadal, así como da que se vai celebrar o próximo día 07/01/2021. Esas 

xuntanzas foron convocadas deixando moi claro que o seu obxectivo era a unidade na acción mobilizadora, e 

non ningún tipo de unidade orgánica. 

2. O MODEPEN apoia firmemente a urxencia de convocar mobilizacións unitarias, durante o mes de xaneiro 

de 2021, de todos os movementos de pensionistas do Estado dirixidas a canalizar o amplo rexeitamento que 

entre os pensionistas provocan as recentes recomendacións do Pacto de Toledo 2020, que entre outros 

aspectos negativos renuncia a subir as actuais pensións mínimas, e pretende romper co actual modelo de 

pensións públicas “de reparto”, introducindo a privatización das pensións pola vía dos “Plans de Pensións 

Privadas de Empresa”. Como conseguimos co 0,25% de Fátima Báñez, precisamos parar a aplicación desas 

“recomendacións” mediante a mobilización social. 

3. O MODEPEN acepta e apoia o contido da proposta de “Manifesto Conxunto” que nos remitiu o MADPP o 

día 31/12/2020. As pequenas modificacións do texto que suxerimos non é este o lugar de expoñelas. 

4. O MODEPEN participou e participa, nas videoconferencias pola unidade de acción, coa clara vontade de 

aportar en positivo para que sexan un éxito tanto as propias xuntanzas, como a mobilización que procuran. 

Sabemos que existen profundas diferenzas e sensibilidades dentro do movemento pensionista, desde os que 

consideran que un movemento social debe ser a prolongación “natural” do seu partido ou sindicato, até os 

que consideran que a unidade so é posíbel con quen comparte todas e cada unha das súas reivindicacións e 

visións da realidade, e considera traidores aos que discrepan desa visión reducionista; consideramos que 

aqueles que se sitúan neses extremos teñen difícil encaixe dentro do MODEPEN. Sabemos tamén que os 

personalismos e os desencontros persoais xogaron e xogan un papel moi relevante para explicar o actual 

estado de división do movemento pensionista.  

5. No MODEPEN definímonos como apartidistas e asindicais, que é algo ben distinto a ser antipartidistas ou 

antisindicais. No MODEPEN participan tanto persoas que non pertencen a ningunha organización política ou 

 
1 Na xuntanza participaron representantes democraticamente elixidos das seguintes Plataformas (e Concello)s: Vigo (Vigo, 
Redondela), A Louriña (Mos, Porriño), O Val Miñor (Gondomar, Nigrán, Baiona), O Baixo Miño (Tui, Tomiño), O Morrazo 
(Cangas, Moaña, Bueu), Pontevedra (Pontevedra, Marín), A Barbanza (Boiro, Rianxo, A Pobra), A Coruña (A Coruña, Oleiros), 
Ferrolterra (Ferrol, Narón), Ortegal (Cariño), A Mariña Lucense (Ribadeo e Lourenzá), Lugo, e Ourense. 
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sindical, como persoas que si teñen adscrición política e/ou sindical. A única condición que se esixe para poder 

participar no MODEPEN é partillar o noso obxectivo fundamental de defender os dereitos económicos e 

sociais das persoas pensionistas, e aceptar tanto a nosa Táboa Reivindicativa, incluída no documento “As ideas 

que nos unen. Documento Marco aprobado na III Asemblea”, como os nosos Estatutos. Estes establecen no 

seu Artigo 5, que  

o MODEPEN estrutúrase como un movemento social democrático, baseado no principio de “unha persoa 

un voto”, asembleario, participativo, plural e transversal, e plenamente independente dos partidos 

políticos e sindicatos. 

Para garantir a nosa independencia dos partidos políticos e dos sindicatos, como réxime de 

incompatibilidades, o Artigo 6 dos nosos Estatutos establece  

a non elixibilidade para os órganos de goberno internos do MODEPEN, daquelas persoas que ocupen (ou 

ocuparon nos 12 meses anteriores) cargos internos de responsabilidade (a nivel local ou supralocal) en 

organizacións políticas ou sindicais, ou cargos institucionais públicos (deputados/as, concelleiros/as, ...) 

en representación desas organizacións. 

No MODEPEN esforzámonos para que existan unhas normas organizativas claras e un amplo consenso 

democrático sobre a necesidade de opoñérmonos claramente tanto aos intentos de manipulación do 

movemento de pensionistas polos partidos e/ou os sindicatos, como ás posicións sectarias contra esas 

organizacións, que consideramos elementos esenciais dunha sociedade democrática, malia que en moitas 

ocasións as nosas posicións sexan abertamente opostas ás que eles promoven. Tendo establecido e aplicado 

o réxime de incompatibilidades que antes mencionamos, no MODEPEN procuramos que todas as persoas 

inscritas no noso movemento de pensionistas, coas inevitábeis contradicións que moitas veces existen, estean 

cómodos dentro del. 

6. O MODEPEN é un movemento social organizado e soberano de ámbito nacional galego, que ten unha clara 

vontade de coordinarse con outros movementos sociais de pensionistas de ámbito estatal e supraestatal. 

Mais esa vontade de coordinación en ningún caso supón unha renuncia a sermos unha organización galega 

plenamente soberana na nosa capacidade de organización e decisión, nin tampouco supón a aceptación de 

pertenza a “unha organización de ámbito superior” á que lle debamos obediencia, ou que pretenda decidir 

en que foros podemos ou non estar, ou que pretenda representarnos agás nos casos concretos en que nós lle 

concedamos libremente esa capacidade de representación. 

7. O MODEPEN foi socio fundador da COESPE, quen naceu o 10 de setembro de 2016, e sempre participou 

activamente nas súas actividades e nas grandes mobilizacións que organizou sobre todo nos anos 2018, 2019 

e xaneiro e febreiro de 2020. Mais, desde mediados de 2019, existían fortes tensións internas na COESPE que 

se viron agravadas pola imposibilidade, debido á pandemia da COVID, de celebrar a IV Asemblea en marzo de 

2020 como estaba previsto. As fortes desavinzas existentes chegaron a un punto de ruptura coa celebración 

dunha Asemblea Telemática os días 9 e 11 de xuño de 2020 que se presentou por parte dos seus organizadores 

como a IV Asemblea da COESPE. Unha parte importante das plataformas que estabamos en COESPE, incluídas 

as que constitúen o MODEPEN, non aceptamos que aquela asemblea representara ao conxunto da COESPE e 

non aceptamos as súas conclusións. A partir dese momento, o movemento estatal de pensionistas aparece 

dividido en dúas coordinadoras con vontade de actuación a nivel estatal, as denominadas COESPE-Oficial e 

COESPE-Unidade, na que o MODEPEN decidiu participar. Ademais, ao marxe das dúas COESPE, tamén existen 

un bo número de plataformas de pensionistas que non participan en ningunha coordinadora estatal.  

8. Debe ficar ben claro que o feito de que o MODEPEN decidira seguir participando na COESPE-Unidade en 

ningún caso significa a nosa renuncia a sermos plenamente soberanos, e a representármonos a nós mesmos 

sempre que consideremos oportuno facelo. No momento actual, e de cara á mobilización de xaneiro de 2021, 

decidimos asinar o “Manifesto Conxunto”, como “Coordinadora Nacional e Plataformas Territoriais do 

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)”. 

http://www.modepen.org/
http://www.modepen.org/wp-content/uploads/2020/08/AS-IDEAS-QUE-NOS-UNEN-Documento-Marco-aprobado-na-III-Asembrea.pdf
http://www.modepen.org/wp-content/uploads/2020/08/AS-IDEAS-QUE-NOS-UNEN-Documento-Marco-aprobado-na-III-Asembrea.pdf
http://www.modepen.org/wp-content/uploads/2020/08/ESTATUTOS-DO-MODEPEN-aprobados-na-III-ASEMBLEA.pdf

