Pacte Social per a la Ciutadania • Febrer de 2013

De la crisi a l’emergència social
exponencialment la xifra dels
drames humans. Per a moltes
famílies ja no es tracta tant de
trobar feina, sinó de subsistir
i trobar els aliments suficients

Els qui dominen la psicologia humana, o el que avui dia
coneixem com a “coaching”,
no es cansen de repetir que
hem de ser positius en la nostra tasca diària. De fet, tots
ens hi esforcem encara que la
realitat no hi ajudi.
La premonició llançada aquest cap de setmana
pel conseller d’Economia,
Andreu Mas-Colell, que no
només perilla l’estat del benestar, sinó que estem en
una situació “excepcional” o
“d’emergència”, el que fa és
mostrar-nos una nova punta
d’un iceberg, el fons del qual
qui sap on arriba...
De la crisi hem passat ja a
l’emergència social o humana, i si les polítiques d’avui no
van encaminades a actuar per
fer front a aquest segon concepte, anem malament.
Mentre el nombre d’aturats
va augmentant, també creix

Hem passat de la
crisi a l’emergència
social o humana, i si
les polítiques no van
encaminades a fer
front a aquest segon
concepte, anem
malament
per passar el mes. Això és així
de dur, però lamentablement
és la realitat.
Les darreres dades de
l’EPA corresponents al darrer
trimestre del 2012 són “sagnants”, i si els qui ens governen no reaccionen és que
viuen en un altre món, el seu
món. Què se li pot dir avui a
una família que no té feina
perquè no n’hi ha, que ha de
pagar els llibres de l’escola i
la roba dels seus fills i que ha
de dormir sota cobert pagant
un lloguer o el que costa una
hipoteca?
Recordo que no fa gaire
alguns polítics amb responsabilitats de la dreta van començar a escampar que a Espanya la gent es trobava molt
còmoda a l’atur perquè ningú

Per exemple, la dació en
pagament o una moratòria
en el pagament de les hipoteques als qui són a l’atur
seria un pas positiu. També
una mena de pacte o pla entre administracions i tercer
sector per actuar en aquells
focus d’emergència, la qual
cosa també podria aportar
nous llocs de treball, ja que
es tracta d’un sector que avui
pot generar ofertes laborals
per la situació en la qual ens
trobem.

trepitós i majúscul. Quan ara
just es complirà un any de
la seva posada en marxa, els
seus mals resultats clamen
per si sols. La reforma ha suposat destrucció de llocs de
treball, més atur i més precarietat laboral. Els expedients
de regulació d’ocupació s’han
triplicat i quadruplicat, i els
pocs contractes que se subscriuen estan dominats per la
temporalitat i la precarietat.
Bé, excepte els dels “amics”
del Govern, com Rato, Aguirre i d’altres als quals, com si
la crisi no anés amb ells, troben feina d’un dia a l’altre per
mitjà de la poderosa xarxa
d’amiguisme nacional que
atorga contractes milionaris
a aquells qui han estat fidels
a un carnet. Els sindicats portem el darrer any advertint
que és una reforma inútil...
El govern actual ha de retirar
aquesta reforma o, si tanta
vergonya li fa reconèixer el
fracàs, modificar-la, però un
any més amb aquesta llei i les
conseqüències seran desastroses.

No obstant això, no es pot
deixar de banda la necessitat
d’avançar amb nous canvis
en el mercat laboral o del treball. Si el govern no modifica
o retira l’actual reforma laboral, superarem ben aviat els 6
milions d’aturats. La reforma
actual ha estat un fracàs es-

Com deia al començament,
cal ser positius, i les persones
ho som i també ens esforcem
per ser-ho... En aquest sentit,
caldria també que aquells qui
ens manen ens ajudessin realment a no perdre l’esperança.
Tampoc no se’ls demana gaire més. Ja m’enteneu. •••

no volia treballar... Aquests
mateixos governants haurien
de passar un matí a la cua de
l’atur i preguntar, persona per
persona, si tenen ganes de
treballar. Els cauria la cara de
vergonya!
Però, com deia abans, el
més urgent aquest 2013 és
afrontar aquesta “emergència
social”. Cal avançar amb peu
ferm cap a canvis legals que
permetin viure a aquelles famílies que avui es troben en
un precipici.

VII CONCURS PERIODÍSTIC JOSEP PERNAU
El 17 de març és la data límit de presentació de treballs que opten al VII
Concurs Periodístic Josep Pernau. El certamen, organitzat per la Paeria amb la col·laboració de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, premia les millors cartes al director i els articles d’opinió escrits per alumnes d’ESO, Batxillerat i cicles formatius.
El concurs consisteix en l’elaboració de treballs amb el format de cartes al director per a l’alumnat d’ESO i d’articles d’opinió per al de Batxillerat i de cicles formatius sobre qualsevol temàtica del seu interès,
escrits en català o castellà. Els premis consisteixen en 2 Netbook per
als articles guanyadors i 10 Ipod Shuffle per als treballs finalistes. •••
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