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Pensions, llei i justícia social

M

algrat
l’alliçonament continu a
què ens sotmet
el Partit Popular en relació
amb l’acatament de la llei,
a la pràctica resulta ser un
expert en el seu incompliment. La llista és llarga i diversa, i afecta tant l’àmbit
d’aplicació com el nivell
jeràrquic dins l’arquitectura
jurídica. Una conducta que
genera una greu i inacceptable inseguretat jurídica i
demostra una falta de respecte democràtic que posa
en qüestió el mateix model
institucional.
En els pressupostos generals de l’Estat per al 2015,
entre d’altres iniciatives lesives per a l’interès general, el
Govern del Partit Popular ha
decidit ajornar la reforma de
la pensió de viduïtat per als
pensionistes majors de 65
anys, que preveia passar de
l’actual 52% de la base reguladora al 60% d’aquesta
base amb caràcter general,
i al 70% en determinades
condicions de càrregues
familiars. La reforma determina l’augment progressiu

i homogeni de la base de
càlcul en un termini de vuit
anys a partir de l’1 de gener de 2012. Ara bé, des de
l’arribada al poder del Partit
Popular s’ha endarrerit any
rere any. Aquesta mesura
està inclosa en la Llei de reforma de les pensions de
l’any 2011 i fou una recomanació del Pacte de Toledo.
No cal dir que els aspectes
de l’esmentada reforma més
perjudicials per a l’obtenció i
la quantia de les prestacions
s’han aplicat d’acord amb el
calendari establert.
El Pacte de Toledo és una
ponència, dins de la Comis-

Per al ministre, la
justícia social és el
que resulta de reduir
la pressió fiscal als
rics amb càrrec al
pressupost de la
prestació de viduïtat
sió de Pressupostos del Congrés del Diputats, de l’any
1995, que rep l’encàrrec
d’elaborar
un
informe
d’anàlisi dels problemes estructurals del sistema de seguretat social i de les principals reformes que s’hauran
d’afrontar per garantir la
viabilitat del sistema públic
de pensions. El Pacte de Toledo s’ha anat renovant en
aquests quasi vints anys i les
seves recomanacions han
estat tingudes en compte
pels diferents governs.

Queda constància, un cop
més, que la proverbial verborrea social del Partit
Popular és fum i posa en
evidència que la mentida
com a mètode i la burla a
la llei com a acció política
són instruments de la gestió governamental. Avui,
el ministre d’Hisenda està
encantat de la vida amb les
mesures legislatives que
ha pres per afavorir una suposada justícia fiscal i que
s’implementaran a partir
dels pressupostos del 2015.
Unes disposicions que, com
de costum, beneficien les
grans rendes i surten de les
butxaques dels més febles.
Per al ministre, la justícia
social és el que resulta de
reduir la pressió fiscal als rics
amb càrrec al pressupost de
la prestació de viduïtat.
Podem parlar de justícia
quan el Govern se salta les
lleis que no li són de grat
o que no s’ajusten als seus
principis ideològics? Costa, i
molt, d’entendre la llei com
el pacte per la convivència
des de l’arbitrarietat. Resulta
carregós que, a hores d’ara,
encara haguem de puntualitzar que la màxima responsabilitat en el respecte a la
llei és del Govern.

VIII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
L’Ajuntament de Lleida ha convocat el VIII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere, que té com a objectiu distingir els treballs periodístics que fomenten les polítiques de promoció de les dones en tots els àmbits
i que hagin estat publicats en els mitjans de comunicació, en format paper o digitals, d’àmbit local, català i estatal amb presència a Lleida entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014. El termini per presentar els treballs
periodístics finalitza el 31 de gener de 2015. Les obres s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Lleida-OMAC
(Edifici Pal•las, plaça de la Paeria, 11, baixos). El premi és dotat amb un total de 6.000 euros, 1.500 per a cadascuna de les categories següents: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals.
La Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat i la Demarcació de Lleida del Col•legi de Periodistes de Catalunya organitzen
cada any aquest guardó per animar els/les periodistes dels mitjans de comunicació de Lleida a prendre consciència sobre la feina
que es du a terme en defensa de la igualtat de gènere. •••
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