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Cal una reforma integral!

Un any després, la reforma laboral no ha produït
els beneficiosos efectes que
la patronal i la dreta política prometeren. El camp
de joc fixat per a la reforma
únicament ha servit per fer
encara més fàcil i més barat
l’acomiadament. La creació
d’ocupació que havia de
comportar aquella reforma
estructural del mercat de
treball, lloada per patronal
i associats amb la inestimable col·laboració del corifeu
mediàtic neoliberal (els estómacs agraïts de la gran
estafa financera), a hores
d’ara s’ha demostrat com
una eina eficaç de destrucció d’ocupació o, utilitzant
les martingales semàntiques
a l’ús, de creació negativa
d’ocupació. En definitiva
més atur, més pobresa, més
desesperació per als treballadors i les treballadores.
Al mateix temps, l’any ha
tret a la llum les conductes i
els mètodes de la cúpula patronal i dels partits majoritaris. Paral·lelament als sacrificis exigits a la gran majoria
hem vist com aquells qui tenen més són els que menys
col·laboren a l’esforç comú

per fer front a la situació de
crisi que viu la societat catalana i espanyola. S’ha posat
al descobert el sistema circulatori econòmic en “B” on
estan implicats els grups organitzats que exigeixen dia
sí i dia també més sacrificis a
les classes populars.
Els presumptes implicats
en parlen amb tanta naturalitat que el procediment
sembla legal. I, si no n’hi havia prou, mentre ja toquem
os a les rendes del treball, sigui amb reduccions salarials
o amb reduccions i taxes a
les prestacions socials, el Govern decreta l’amnistia fiscal
als defraudadors, després
del pagament previ d’un
ridícul percentatge per les
molèsties, i concentra la potència de foc inspectora en
la persecució dels presumptes defraudadors dels subsidis de la misèria. La diputada
popular Andrea Fabra ho va
resumir a la perfecció: que
es fotin!
Ho vam dir fa temps.
L’estafa financera ens duu a
la crisi social i ens durà a la
crisi política. Ara ja hi som.
Les perspectives econòmi-

ques són ombrívo-les, la
creació d’ocupació, inexistent, les retallades en tots
els àmbits que tenen a veure
amb la vida de les persones
corrents no s’han acabat, i
el Govern no pren cap decisió dirigida a la regeneració
del sistema i posa d’aquesta
manera en greu risc la democràcia. El Govern fa plans
de tots els colors menys del
color de la decència.

CCOO exigeix
l’obertura d’un
procés de
regeneració i
decència al servei
dels ciutadans
A totes les mentides, els
enganys i les estafes produïdes durant els darrers anys,
cal afegir-hi el desvergonyiment electoral verbalitzat pel mateix president del
Govern. El contracte electoral signat per la majoria ciutadana i el Partit Popular és
fals. L’incompliment per part
del Govern de les clàusules
del programa electoral invalida qualsevol legitimitat al
comprador del vot i en conseqüència ha de retornar la
mercaderia lliurada, que
no és altra que la delegació
temporal del poder dels ciutadans.

A CCOO constatem cada
dia el sofriment i la desesperació dels treballadors i les
treballadores
arrossegats
per una riuada de mesures
que els porten a la pobresa
i l’exclusió social. Riu amunt
els tramposos viuen còmodament instal·lats per sobre
dels dics de contenció, que
han dinamitat per preservar
els seus interessos personals.
CCOO exigeix l’obertura
d’un procés de regeneració i
decència al servei dels ciutadans. No és acceptable que
la crisi que no hem provocat,
i que estem pagant amb un
retrocés social de dècades,
s’acabi amb la construcció
d’un espai social en benefici
dels mateixos per iniciar un
nou cicle de trampes i mentides. I, d’aquest procés, ningú no pot quedar-ne exclòs.
Cal una revisió integral de
l’entramat polític, econòmic
i social, i de totes les seves
capelletes.
La depuració de responsabilitats en tots els àmbits. Si
ha de ser-ho, la democràcia
no es pot permetre el luxe
de quedar-se amb la punta
de l’iceberg de la corrupció.
Corruptes i corruptors, no hi
ha corrupció sense dos, han
d’aparèixer a la llum, perquè
es pugui bastir l’edifici de la
convivència amb solament
decents. •••

CONVOCATÒRIA DEL 5è PREMI INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDA
L’Ajuntament de Lleida convoca la cinquena edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida per promoure la projecció internacional de Lleida i la seva àrea d’influència. Aquest guardó reconeix públicament i institucionalment la trajectòria de persones, entitats de la societat civil, empreses i institucions
que hagin destacat per la seva aportació, per mitjà del seu treball acadèmic, científic, econòmic, social o
cultural, a la visibilització, el coneixement o el ressò internacional de la ciutat de Lleida i el seu territori més pròxim.
El termini de presentació de candidatures s’acaba el 15 d’abril de 2013. En aquesta cinquena edició, el guardó recaurà en la
persona o la institució que determini el jurat, presidit per la periodista Rosa Maria Calaf i que és format per persones de reconeguda trajectòria internacional. Aquesta edició permetrà, per tercer any consecutiu, la presentació de les candidatures
per via telemàtica, mitjançant el web de la Paeria i a través de l’apartat “Tràmits- Seu electrònica / Premis, beques i altres
concursos”. També es pot fer presencialment i per correu postal a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de la Paeria. •••
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