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LA NOSTRA PASSIVITAT  

NO ÉS NOMÉS LA SEVA FORÇA 

 SINÓ EL NOSTRE SUÏCIDI  

El sistema econòmic, obeint a la seva lògica de màxim rendiment, ha seguit buscant el 
benefici il·limitat, utilitzant aquest excedent de capital en la concessió de crèdits sense mesura 
a les classes populars perquè poguéssim seguir consumint els productes que genera el propi 
sistema, creant una espiral infernal fins a arribar al col·lapse. Un col·lapse que es tradueix en 

l’impagament de préstecs dels consumidors als bancs i, al seu torn, l’impagament d’aquests als 
mercats financers i a altres bancs. 

 Com colofó, el govern opta per protegir a la banca perquè no faci fallida, però sobretot 
perquè els creditors (aquests mateixos mercats que han generat aquesta dinàmica) no 
deixin de cobrar. Per aquest motiu, es presta diners públics a la banca, però com els estats 
tampoc tenen diners han de recórrer novament als mercats financers per a demanar més 
diners, el que provoca més augment de la despesa pública. 

Doncs bé, aquesta bogeria és l’eix central d’una política econòmica globalitzada que porta a 
les poblacions a la pobresa i exclusió social. I que en el cas concret de l’Estat Espanyol 
implica: 

- 1,3 milions de llars tenen tots els seus membres actius en l’atur. 

- 600.000 persones porten sense poder treballar més de dos anys i a juny 2010, gairebé 2 
milions porten més d’un any. 

- El 20% de la població es troba en la pobresa. 
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- El darrer mes d’agost ha augmentat l’atur en 61.083 persones a tot l’estat i 16.703 persones 
només a Catalunya. 

 

- El nombre de persones parades ha augmentat en 
602.000 l’últim any.  

LES MESURES D’AJUSTAMENT PER A REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC: LES RETALLADES  

El govern, seguint les instruccions dels mercats, els bancs i les mateixes institucions que han 
generat la crisi, ha engegat diverses mesures, una d’elles coneguda com el Tijeretazo , que 
afecten a: 

- Les i els treballadors públics del sector públic, ja que, per decret i de forma autoritària, estan 
veient reduïts els seus salaris, suficientment baixos ja en la major part de l’escala salarial, o 
estan veient com només es cobriran 3 vacants de cada 10 jubilacions, el que dóna com resultat 
un deteriorament encara més gran dels serveis públics com la salut, l’ensenyament dels 
nostres fills i filles o la gestió de les prestacions socials tan necessàries en aquests temps 
dramàtics (atur, dependència, jubilació). 

- Els jubilats i jubilades, que veuran congelades les seves pensions en l’any 2011, quan més 
del 70% dels 8,7 milions de pensionistes no cobra els 830 euros de la pensió mitja mensual. 

- 3,2 milions de persones treballadores en situació d’atur amb prestació d’atur, els quals tenen 
de mitjana un atur de 820 € i més de 554.000 d’ells només perceben durant 6 mesos 426 €. 

- A més de 2,5 milions de treballadors/es que han estat acomiadats impunement des del 2008 
fins a ara. El 92% dels contractes segueixen sent precaris i temporals. 

- Centenars de milers de dones i homes que opten per no tenir fills i filles, ja que, no poden 
comptar amb escoles infantils públiques i tampoc existeixen polítiques d’ajuda familiar. 

 

 

                                                    29 DE SETEMBRE 

     VAGA GENERAL!!!        TOTES I TOTS AL CARRER!!!  

 


