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Pensions i prioritats

L’ofensiva del Govern
contra l’estat del benestar
segueix el programa ocult
amb el qual el Partit Popular
va concórrer a les eleccions
generals. Les pensions són la
darrera reforma plantejada
pel Govern, que, escudantse en una comissió d’experts,
suma un nou sacrifici per
als ciutadans que s’afegeix
a l’increment de tota mena
d’impostos i taxes i a la reducció de prestacions en sanitat, ensenyament i protecció social.
Quan el Govern ens parla
de mesures de racionalització i viabilitat dels serveis
públics, invariablement parla
d’empitjorament d’aquests
serveis públics i de sacrificis
per als seus usuaris, que som
la majoria de la ciutadania.

la crisi més dura i dramàtica
en molts anys.
No entenem com un Govern que diu viure preocupat
pel benestar dels ciutadans i
ciutadanes, i que ha de gestionar uns recursos limitats
per fer possible la justícia social i el repartiment solidari
dels sacrificis, no tingui entre
les seves prioritats el combat
contra el frau fiscal i laboral,
la despesa sumptuosa, les
inversions inviables, etc. i
concentri tots els seus esforços a engrandir l’estat del
malestar.

Curiosament, el Govern
no ha emprès cap acció que
tingui com a destinataris la
minoria de beneficiats i privilegiats. Una minoria que, sorprenentment, millora el seu
estatus econòmic enmig de

Cada ciutadà de
l’Estat ha de pagar
1.910 euros l’any
per compensar els
impostos que altres
contribuents no
tributen a causa del
frau i l’evasió fiscal
Cada ciutadà de l’Estat
espanyol ha de pagar anualment 1.910 euros de més per
compensar els impostos que
altres contribuents no tributen a causa del frau i l’evasió
fiscal, segons fonts dels tècnics del Ministeri d’Hisenda.
A Espanya es dedica el
10% del PIB a la despesa de
les pensions i la mitjana europea se situa en el 13,50%
del PIB. L’any 2010, d’acord

amb l’Eurostat (oficina europea d’estadística), Espanya
va dedicar el 25,70% del PIB
a la despesa total en protecció social i la mitjana europea
fou del 29,40%. Què espera,
doncs, el Govern de Mariano
Rajoy per prendre mesures?
Aquestes dades no parlen
d’aportacions
absolutes,
sinó d’aportacions relatives,
és a dir, en quins percentatges gastem els recursos
públics. I és per això que no
s’entén com un Govern preocupat pels ciutadans i les
ciutadanes no posi en marxa
comissions en temes com
el frau fiscal, les despeses
sumptuàries, les inversions
en infraestructures inviables
que generaran més dèficit i
el corresponent sobrecost en
interessos.
No acceptem la cantarella
que fan el que poden i que
no poden fer-hi més. Ni que
prenen mesures que no els
agraden, però que no els
queda altre remei...
Sens dubte hi ha altres
camins per fer front als problemes, que passen per desmuntar el tripijoc que ens ha
dut a la crisi i acabar els privilegis d’una minoria a la qual
el Govern sembla no voler
incomodar. •••

PUNTS DE TROBADA DEL PROGRAMA “VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA”
La tinenta d’alcalde i presidenta del Consorci de Normalització Lingüística de Lleida, Montse Parra, va presidir la signatura
dels convenis amb els 20 establiments d’hostaleria (restaurants, cafeteries i pastisseries) de Lleida que s’han adherit al programa “Voluntariat per la Llengua”. Aquests establiments es comprometen a garantir que les parelles lingüístiques que participen en aquest programa d’intercanvi es puguin expressar i ser ateses en català. Actualment a la ciutat hi ha 175 parelles
lingüístiques, una experiència consistent a compartir conversa en català entre un voluntari que actua com a ensenyant i una
persona que desitja millorar la competència oral en llengua catalana. El compromís entre les parelles lingüístiques és dedicar
una hora a la setmana a parlar en català. En total s’hi han de dedicar un mínim de 10 hores.
Els primers 20 establiements que s’han sumat ja a la iniciativa són La Galeria, Papaxoc, Pa i pastissos M. Serra, Sweet Fifties,
Pinxus, El Cafè dels Artistes, Antares Jazz, Il Capuccino, Beat Cafè i Soul, Forn i Pastisseria Llaràs, Topkapi i Pastisseria El Carme.
La iniciativa està oberta a més establiments que s’hi vulguin sumar.
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