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Final de la crisi?

E

l Govern ha fet sonar la
campana del final de la
crisi i brinda per l’adveniment d’un nou temps de
progrés i benestar general. No
volem ser els aixafaguitarres
de la festa de la recuperació ni
aigualir l’alegria desfermada
per l’anunci governamental,
però no ens podem treure de
la retina aquella imatge triomfal de Rodrigo Rato de Bankia
anunciant al món, des de la
seu de la borsa de Madrid, la
bona nova del final d’una crisi i
les magnífiques oportunitats a
l’abast de tothom.
Tenim dret a posar en dubte el discurs del Govern. Ens
el dóna l’experiència viscuda i
tot un seguit de fets objectius
i contrastats, com ara l’estrepitós fracàs dels mecanismes
de regulació i control dels
mercats.

delictius en algunes altres. Des
d’aleshores, quins canvis s’han
produït en aquests organismes i empreses perquè ara els
puguem fer confiança?
Contràriament, sí que coneixem, i patim, un seguit de
canvis en la legislació laboral,
amb una bateria de reformes
contra els drets dels treballadors i les treballadores. En la legislació civil, amb l’enduriment
del Codi penal per posar fre a
la protesta social i rebaixar els
drets civils fins a límits antidemocràtics, i també en la legislació fiscal, apujant els impostos
d’aplicació general i protegint
i amnistiant els grans defrau-

Fets com el fracàs
dels mecanismes de
regulació i control
dels mercats ens
donen dret a dubtar
del discurs del Govern.
dadors. Són els canvis que han
dut a un empobriment general
de la classe treballadora.
CCOO hem publicat un informe, referit al període 20072013, en el qual es constata
un important ajust de la renda
distribuïda en l’economia espanyola: perden els assalariats,
perden els autònoms, perden
els béns i els serveis públics
i guanyen les empreses i les
rendes de la propietat. Si ho
traduïm a números això significa que el pes de les rendes

del treball sobre la renda total
han passat del 49,60% el 2007
al 47,20% el 2013, i les del capital, del 25,30% al 31,70%.
Tot i els esforços de l’aparell
de propaganda governamental per canviar la percepció de
la realitat, els treballadors i les
treballadores no constatem
el final de la crisi en el nostre
dia a dia. Les dades macroeconòmiques manegades pel
Govern ens expliquen coses
que tenen poc a veure amb
els expedients de regulació
d’ocupació que continuen,
amb la contractació precària i
abusiva, amb les dificultats en
la negociació col·lectiva i amb
el desmantellament dels instruments de protecció social.
No hi haurà ni recuperació
econòmica ni cohesió social
sense la millora dels salaris i les
condicions laborals i socials. •••

Institucions oficials al servei
del bé comú, com el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional
del Mercat de Valors, i altres
de caràcter privat però de referència per al bon funcionament de l’economia com les
empreses d’auditoria, de taxació i de ràting, van emetre informes i valoracions que s’han
demostrat erronis, sospitosament erronis massa vegades, i

Ajuts per rehabilitar edificis i habitatges al Centre Històric
Fins al 14 de juny es poden presentar els expedients per demanar els ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges de més
de 50 anys al Centre Històric. Els ajuts que atorgui la Paeria no podran superar el màxim del 40% del cost de l’actuació subvencionada i, com a màxim, serà de 10.000 euros per edifici. Els requisits per acollir-se als ajuts són que els edificis han d’haver estat
sotmesos a la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) i/o al test de l’edifici (TEDI) i/o al Certificat de Seguretat, les obres de rehabilitació
per a l’esmena de les deficiències detectades en les inspeccions tècniques efectuades han d’estar executades, i els edificis han
de tenir una antiguitat de més de 50 anys; o bé, tenir parets mitgeres al descobert; o bé, presentar deficiències estructurals o
constructives que comporten situacions de risc per a la seguretat de l’immoble i/o de desocupació permanent dels habitatges.
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Lleida (Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana-Edifici
Pal·las, plaça Paeria, número 11 baixos) o a l’Oficina Local d’Habitatge (carrer Cavallers, número 14-20). Horari de registre: de 9.00 a
14.00 h, de dilluns a divendres. •••
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