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La solució neoliberal és la fi
del model social
Entrem en el cinquè any
de crisi econòmica. Els estralls causats a la vida ordinària de les persones són
prou coneguts, i soferts, per
tothom. Les causes que ens
hi han dut, també. Els responsables del desastre, encara que amagats darrere de
l’espessa cortina dels interessos d’estat, no s’escapen
de la identificació general. I,
finalment, les solucions per
sortir del laberint depressiu per on deambula sense
horitzó la societat en què
vivim van desfilant-se cada
divendres com un rosari penitencial.

Les causes de la crisi
econòmica són la mateixa
naturalesa del sistema ca-

Les solucions
adoptades fins al
moment condueixen
irremissiblement
a l’empobriment
general, econòmic,
social i cultural
pitalista, versió neoliberal, i
per aquest motiu han saltat
del camp econòmic al polític i social. Tenim, doncs,

un problema sistèmic i la
sortida de la crisi passa ineludiblement per una reforma del sistema i no pas per
solucions
exclusivament
econòmiques.

No serà possible la reforma del sistema sense una
identificació clara de les
conductes, delictives o incompetents, que han provocat el desastre, dels seus
actors i de la imputació de
les responsabilitats corresponents.
Les solucions adoptades
fins al moment, basades en
una teràpia d’aprimament
dels drets laborals i socials,
condueixen
irremissiblement a l’empobriment ge-

Els fets se succeeixen a tal
velocitat que no hi ha respir per assossegar-nos-hi i
pensar-hi un moment. Just
hi ha temps per entomar-ho
tot tal com raja i continuar
pedalant per no caure de la
muntanya russa cap a l’exclusió i la misèria. Aprofitant
la retallada del pressupost
nadalenc, de ben segur que
ens quedarà alguna estona
lliure per reflexionar-hi.

neral, econòmic, social i cultural, i porten cap al precipici
la cohesió i la pau social.

El Govern del Partit Popular vol aprofitar aquesta
situació, la gènesi de la qual
coneix de primera mà (els
casos de corrupció directa i
indirecta que l’envolten són
prou eloqüents), per liquidar d’una tacada el model
social, territorial i cultural de
l’Estat espanyol.
Des de l’inici de la crisi,
CCOO defensem alternatives que permetin sortir-ne,
amb polítiques i sacrificis
compartits, i paral·lelament
establir les bases per a una
societat del futur més justa
i més democràtica. El debat
no ha de quedar segrestat a
mans d’unes suposades elits
d’experts en la matèria, sinó
que ha de ser un debat ampli i a tots els nivells, perquè
ens hi juguem el futur, i el
nostre futur ens pertany.
Us desitgem que, malgrat
les dificultats, hagueu passat un bon Nadal, i que un
dels propòsits per a aquest
any nou sigui invertir una
estona en la reflexió de tot
plegat. •••

GUIA D’ACTIVITATS PER A GENT GRAN
A la pàgina web www.paeria.cat es pot descarregar la Guia d’activitats per a la gent gran, que conté diferents activitats físiques, prevenció i salut, noves tecnologies i temps lliure. La programació combina l’aprenentatge amb
l’entreteniment i la diversió i es du a terme a les llars i als centres cívics de Lleida. Les activitats estan distribuïdes
per diferents àmbits que inclouen l’activitat física (tai-txí, aquagym, gimnàstica), prevenció i salut (memòria activa),
activitats gent 3.0 (noves tecnologies, grans lectors, activalament i envelliment actiu) i temps lliure (parlem de cinema, taller de creació literària, matins a La Panera, corals i rondalles, teatre i idiomes). Entre les novetats del programa
d’enguany destaca l’estructuració dels cursos en dos trimestres. Pel que fa al 2013, la durada de les sessions és de
febrer a abril. Les persones que vulguin iniciar els tràmits d’inscripció als cursos han d’anar a l’OMAC en horari de
8.30 a 19.00 h. El programa és disponible a les diferents llars de la ciutat, als centres cívics, als centres de serveis socials i a l’OMAC. També es pot demanar a www.paeria.cat/tramits. D’altra banda, si teniu alguna activitat pensada, feu
arribar la informació a l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament (rambla de Ferran, 13, 5a planta, telèfon 973 70 03 49). •••
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