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Rebaixes
d’estiu
Fa anys l’estiu va afegir una
característica nova a les que
li eren pròpies per motius
climatològics, escolars i laborals, denominada rebaixes
comercials. Enguany, amb les
rebaixes clàssiques, han
arribat les rebaixes socials
a les seccions de sanitat,
educació, protecció social,
drets dels treballadors i treballadores i, finalment, a la
planta exclusiva de la Constitució s’hi ha practicat una
reforma a corre-cuita i sense l’exigible debat democràtic de la clientela. Les rebaixes socials de l’estiu
tenen el comú denominador
del perjudici a la gent corrent, ja sigui en el vessant
ciutadà o laboral.
Un dia rere l’altre, tant el
govern català com l’espanyol
prenen decisions destinades
a reduir la quantitat i la qualitat dels serveis públics, i a
derivar els costos de reposició a la ciutadania. La reducció de les prestacions
públiques és una forma

d’apujar els impostos. Una
manera poc visible de ferho i injusta perquè no té en
compte la renda de les persones. Els més perjudicats
són els que menys tenen, i la
classe treballadora es converteix en el boc expiatori
dels excessos dels darrers
anys.
Per si no quedava clar, s’ha
volgut donar un cop d’autoritat exemplificatiu assenyalant els més febles entre els
febles en el cas del PIRMI, i
elevant l’anècdota a categoria. Des de CCOO defensem,
i exigim als que en tenen la

en aquest cas en la persecució del frau fiscal i laboral.
Demanem coherència i valentia. No és comprensible
entrar com un elefant a la
terrisseria de la protecció
social i al mateix temps rebaixar els impostos als més
rics i mantenir-los els instruments financers que els
permeten pagar menys impostos pels seus patrimonis
que a un perceptor dels
ajuts socials.
Un cop més la forma de
crear ocupació és degradar
les condicions dels treballadors i les treballadores.
Aquest és el resultat de les
rebaixes en matèria de contractació de l’agost. Novament el populisme del val
més un treballador eventual
que un aturat passa al davant d’una anàlisi més profunda del perquè de l’alta

La reducció de les prestacions
públiques és una forma d’apujar
els impostos
responsabilitat, la gestió
amb rigor dels recursos
públics, però en cap cas acceptem la demagògia i, a
més a més, trobem a faltar
la contundència expressada

taxa d’atur d’Espanya en
relació als països de l’OCDE.
Potser la baixa inversió en
recerca, investigació, tecnologia, formació, etc. hi tenen
alguna cosa a veure.

A les segones rebaixes de
l’estiu el gènere estrella ha
estat la reforma constitucional. La intocable Constitució n’ha tingut prou amb
un berenar del govern que
se’n va i el govern que arriba
per ser reformada. Ni manifestacions multitudinàries,
ni recollides milionàries de
signatures ni patents malestars socials havien pogut
canviar una coma del text
constitucional. Una reforma
sense debat i sense consulta
popular que allunya encara
més els ciutadans de la política i de les institucions.
Una reforma que debilita
l’estat del benestar d’avui i
restringeix les futures inversions socials. Una reforma que també perjudica fonamentalment les classes
mitjanes i populars.
Els treballadors i les treballadores assistim al desballestament de l’esperit social
del pacte constitucional i de
l’estat del benestar, a mig
fer, que van ser les bases
sobre les quals se sustenta
la cohesió social. Hi assistim
en silenci i resignació, però
caldrà fer sentir la nostra
veu perquè qualsevol dia no
ens surti el ministre de torn
i digui que val més ser esclau
que aturat.

AVíS

El 30 de novembre finalitza el termini per presentar
candidatures al Premi Baula de Participació Ciutadana
Fins al 30 de novembre es poden
presentar candidatures per participar al 8è Premi Baula de Participació Ciutadana. El guardó distingeix la millor entitat cívica de la
ciutat, la millor activitat participativa i atorga, a més, un Premi
d'Honor a la trajectòria personal
d’algun directiu o responsable.
La convocatòria vol fomentar la
participació ciutadana a través
del reconeixement de la tasca que

duen a terme entitats ciutadanes
o persones físiques en l’àmbit de
la Regidoria de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior. Poden concórrer a les diferents modalitats del premi les
associacions i entitats inscrites
en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Lleida, o bé les persones que en són o n’han estat responsables o representants i que
tinguin el seu àmbit d’actuació
dins del marc de la Regidoria de

Participació Ciutadana, Gent Gran
i Voluntariat Sènior. Tant el premi
a la millor entitat cívica com a la
millor activitat participativa estan dotats amb 600 euros.
Les propostes han de presentarse a la Regidoria de Participació
Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat
Sènior (carrer Tallada, 32), al Registre de l’Ajuntament de Lleida
(plaça Paeria, 11, baixos, edifici
Pal·las) i a qualsevol centre cívic.

