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i CATALUNYA
C’s se postula
para ser el
interlocutor con
el Gobierno

LA VOZ POLÍTICA / JORDI MIRALLES I CONTE

Grècia, cosa de tots
AQUEST DIUMENGE el poble
grec vota en referèndum. Representants de la Troika i de les institucions i governs europeus, volen mostrar el govern grec com
una combinació d’aventurers i
intransigents, però els fets i les
propostes ho desmenteixen.
En la darrera fase de negociació i prop ostes Yanis Varufakis
afirmava: «Que Grècia necessita
ajust, està fora de tot dubte. La
questió tot i això, no és quant
d’ajust necessita fer Grècia. És
més bé quin tipus d’ajust. Si per
‘ajust’ entenem consolidació fiscal, retallades de salaris i pensions i increments de tipus impositius, és clar que hem fet més
que cap altre país en temps de
pau». Aquest no era un recurs
dialèctic per a la negociació. Sinó que aquesta afirmació se sustenta en les negatives conseqüències –per a l’economia i
les persones– de les polítiques
imposades, des de fa anys, al poble grec.
Els salaris han caigut un 37% i
les pensions s’han reduït un 48%.
L’ocupació pública es va retallar
un 30% i el consum va caure el
33%. L’atur va arribar fins al 27%,
l’economia sumergida fins al
34% i milers de joves marxen del
país. Dos milions de persones no
tenen assegurança sanitària i un
45% dels pensionistes estan en
risc de pobresa. El PIB ha perdut
el 28%, el deute públic supera el
180% del PIB i la morositat
bancària ronda el 40%. La pobresa i la fam són comparables a
una situació de guerra. Es manté
el deute militar amb França i

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA

Algunos manifestantes en Atenas a favor del ‘sí’ en el referéndum. ORESTIS PANAGIOTIU /EFE
en evidència la fixació, especialment del FMI, en una austeritat
dura i de càstig (…) Les propostes de les institucions inclouen mesures que portarien a una major fragmentació del mercat
laboral, retalls en pensions, noves reduccions
en els salaris del sector
públic, i l’augment de
l’IVA en aliments, restaurants i turisme, amb l’eliminació de les deduccions fiscals a les
illes (…) davant aquest ultimàtum i xantatge, os convoco
per a què decidiu de forma sobirana».
Aquest diumenge Grècia exercirà la democràcia amb el seu
dret a decidir. Decidiran de manera sobirana sobre el seu present i el seu futur. Però també estan enviant un clar missatge a la

«Grècia està enviant un
missatge als pobles:
Europa sí, però no així»
Alemanya…
És a dir, amb les mesures de la
Troika l’economia no s’ha recuperat i la gent ha continuat patint. Per la qual cosa davant l’ultimàtum –després de cinc mesos
de negociacions–és comprensible
des d’una posició humanitària i
democràtica, que el primer ministre Alexis Tsipras, en el seu
discurs al Parlament grec, afirmés: «Aquestes propostes posen

resta del pobles europeus: Europa sí, però no així. És a dir, per
una Europa dels pobles cal una
solució per a què Grècia
romangui a l’eurozona i
posar fi a les polítiques
d’austeritat.
Però aquest diumenge
a Grècia també se la
pressiona, des d’institucions i governs, per a intentar fer caure el govern grec encapçalat per Syriza.
Han estat un mal exemple i no
sigui cas que un canvi real pugui
arribar a d’altres països (com a
l’Estat espanyol). Aquells que
han imposat l’austericidi (especialment als pobles del Sud d’Europa) no poden acceptar que, democràticament en unes eleccions, es doni un canvi de govern
que posi en qüestió el seu model
i el seu consens. Un model basat

en mesures econòmiques i polítiques per a garantir una sortida a
la crisi amb menys drets, menys

«Hi ha governants de la UE
que volen castigar Grècia
per haver ‘votat malament’»
protecció social, menys serveis
públics i menys democràcia.
Hi ha governants de la UE (i
de les institucions) que volen
castigar Grècia perquè «van votar malament» i van donar la
confiança (amb vots) a una força
política que vol tirar endavant els
seus compromisos electorals.
Jordi Miralles i Conte és tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Castelldefels.
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Servicios funerarios en el Barcelonès, Maresme y Baix Llobregat

«Cuando Ciutadans (C’s) gobierne será un interlocutor válido
con el Gobierno de España y el
resto de Comunidades Autónomas para conseguir lo mejor para los catalanes». De esta forma,
la candidata de la formación naranja a presidir la Generalitat,
Inés Arrimadas, indicó la voluntad de su partido de convertirse
en una alternativa de gobierno
tras los comicios del 27 de septiembre. En su primera comparecencia ante los medios como
candidata oficial, Arrimadas dejó claro que C’s tiene un «proyecto para varias generaciones» y
que pretenden negociar con el
Estado una reforma de la financiación de las comunidades dentro de la LOFCA que garanticen
la asistencia de los servicios sociales básicos o una rebaja de la
presión fiscal.
Además, la candidata esbozó
las líneas maestras de su programa centrado en la reactivación
de la economía y la creación de
empleo para mejorar la recuperación y el consumo; reforzar las
políticas sociales principalmente
en educación y sanidad; y «manos libres y limpias», destacó
Arrimadas en relación con la lucha contra la corrupción y para
la regeneración democrática de
las instituciones. «Convergència
ha tapado la corrupción con una
gran estelada», afirmó. La diputada de C’s añadió que «lo mejor
para Cataluña es lo mejor para el
resto de España» por lo que reclamó infraestructuras como el
corredor del Mediterráneo, y
anunció «ayudas a las pymes y
autónomos». Arrimadas destacó
que estas peticiones de inversiones se harán «con lealtad institucional».
También indicó que «no seduce salir de España ni de la Unión
Europea ni tiene sentido levantar
fronteras» en referencia a la encuesta del Centro de Estudios de
Opinión de la Generalitat (CEO)
que indicaba una subida de los
partidarios contrarios a la independencia. «Mientras unos ofrecen seguir perdiendo el tiempo y
el dinero en debates identitarios, C’s ofrece un proyecto de
futuro y de gobierno para todos
los catalanes», concluyó.
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