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EDITORIAL

Menys sou més increment impostos
indirectes igual a més pobresa
Les propostes de retallades, que cal saber
com es concreten, anunciades per Mas el
passat dimecres en roda de premsa, ens duu
obligatòriament a realitzar diferents preguntes
en veu alta.
Si bé és cert que Catalunya pateix un problema
de dèficit fiscal, algú es pot arribar a creure
que els culpables són els treballadors públics
i per això cal retallar-los altre cop el sou, no
fora millor intentar aconseguir més ingressos
per la via fiscal a qui més té? Sembla que CiU
considera al treballadors públics responsables i
vol tornar a retallar sous.
Solucionen aquestes retallades, en especial les
laborals, el dèficit de la Generalitat o bé són
favors i picades d’ullet a sectors empresarials
privats? En alguns casos és molt evident que
són picades d’ullet com és en la sanitat, en
l’ensenyament i en la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, i en la resta la tasca de
destrucció d’ocupació i privatització de serveis
és tan forta que l’opció de picada d’ullet sembla
també molt evident.
Si a les retallades de sous ens incrementen
impostos indirectes ( aigua, llum, transport...)
la disminució d’ingressos per a la majoria de la
societat és molt important, generant en molts
casos greus situacions socials, amb veritables
drames personals i familiars. AIXÍ NO, així
sols es fa a la població més pobre, així no es
reactiva l’economia. És necessari incrementar
ingressos però pagant qui més té i això vol dir
una reforma fiscal progressista incrementant
impostos directes a grans fortunes, a societats
i altres de caire similar i no pas colpejant a la
majoria de la societat.
Davant dels anuncis de retallades, CCOO ja
va manifestar que són un frau democràtic
doncs les van presentar dos dies després de les
eleccions i durant la campanya no van dir res.
En segon lloc, CCOO manté la voluntat de
diàleg amb una proposta d’austeritat que no
d’ajust, perquè austeritat no vol dir retallar,
que ha d’anar acompanyada de reformes
fiscals justes per millorar ingressos. CCOO
mantindrà les mobilitzacions, incrementantles si CiU s’entesta en retallar i retallar.
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Retallades a dojo, per afavorir a d’altris
Al conjunt de la Generalitat
De forma unilateral, el “Govern dels millors”, amb el seu
President al capdavant, esperant a tenir els resultats de
les eleccions, torna a carregar contra els treballadors i treballadores públics, mitjançant el xantatge “ho fem per
no haver de reduir en l’estat del benestar”.
En resum, un “sacrifici” solidari, altre cop, dels treballadors
i treballadores públics, sense negociació (“visca la democràcia!”), ni cap respecte per un col•lectiu que només veu
com s’insulta la seva imatge pública en qualsevol mitjà de
comunicació, amb el beneplàcit, del Govern, se’ns culpabilitza d’un dèficit financer, mentre se’ns congela, se’ns abaixa
el sou, se’ns acomiada, se’ns retallen drets i sous (fins i tot
als mileuristes).
Que cal reduir 1000 milions €? Que cal ser solidaris? Que
els vots el legitimen a seguir retallant?
Doncs, bé, senyor Mas, deixi d’enfrontar ciutadania i treballadors públics amb la demagògia que “els abaixo encara
més el sou per tal que vostè pugui seguir tenint sanitat pública,” perquè això és insultar la intel•ligència.
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A la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
La retallada de 40 milions d’euros presentada com un estalvi
dels comptes públics suposa el 0,1% dels pressupostos de
la Generalitat per al 2011, però afegida a la caiguda dels
ingressos publicitaris deixarà Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio en una situació precària per seguir oferint
el servei públic al nivell actual.
La política d’aprimament de la CCMA i de reducció de
canals van ser reclamades pel Partit Popular en la campanya
electoral passada i amb anterioritat, quan, amb la seva
abstenció, va permetre l’aprovació pel ple del Parlament de
Catalunya de la proposta de reforma de la Llei de la CCMA
que persegueix retornar al Govern el control polític de les
empreses de la Corporació.
Aquestes mesures contrasten vivament amb les polítiques
de subvenció a mitjans privats que fan la competència
directament a la CCMA, particularment a les empreses del
grup Godó-La Vanguardia que recentment han rebut una
nova injecció de 2 milions d’euros destinats a les empreses
audiovisuals del grup (8TV, RAC 1 y RAC 105).
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