
                  LA MANCA DE TREBALL I ELS BAIXOS SALARIS.  

 

   Primer de tot donem pas a les veus de la natura. En aquest cas  als porcs senglars de la 

serra de Collserola, i ens consta que en altres contrades també des de els anys 70 del 

segle passat s’han construït carreteres, autopistes, urbanitzacions i camins i edificis, 

sense tenir present ni en compte els corredors verds naturals, ni respectar els passos que 

existíem pels animals en les seves migracions cap a les serres veïnes de Sant Llorenç, 

Vallés, la serra dels Maresmes, Ordal, Garraf, Montseny, Montnegre, La Selva i d’altres. 

Tots els animals cerquem migracions segons les èpoques del anys des de sempre, dons 

els microclimes proporcionen aliments  en diverses èpoques del any. Senyors urbanistes, 

arquitectes, promotors i constructors, Ajuntaments, os demanem que tingueu-nos em 

compte  i que milloreu en lo possible lo que ja está construït permetem les nostres 

migracions, moltes gracies per escoltar-nos. Signat els senglars”. 

 

Dit eixó anem a l’article. Tots sabem que la manca de treball i de sous baixos i el treball 

temporal es un problema de primera magnitud i que per arreglar-lo i que la manera de 

fer-ho es de dos formes primordialment. Una es la de que els diners de la caixa del Estat 

(que son de tots), s’empleni  en base a augmentar el benestar i la riquesa de la seva 

població, sense malversar i gestionar la seva gestió. Semblant a la política de gestió que 

fan dels països Europeus, des de Andorra asta Noruega. 

 

   L’altra forma per disminuir l’atur i el treball precari i també els sous baixos, es molt 

important es subministrar mitjans financers a les industries petites, Autònoms i 

professionals ja que com  es força conegut subministren els 80% dels ingressos i llocs 

de treball a la caixa de l’Estat i fem notar, que les empreses grans, les del IBEX 35, els 

bancs i la resta escassament un  20%. 

 

Tradicionalment la banca ha estat l’instrumenta des de que es vara crear, per recollir 

diners d’estalvi i donar crèdits per crear riquesa. Avui en dia la banca, majorment  es 

dedica a l’especulació es a dir beneficis ràpids i a curt termini i abandonant quasi 

totalment  l’economia productiva. 

 

Els beneficis actuals  de la banca els proporcionen les Inversions, préstecs, accions, 

bons i participacions en empreses fabricants o comerciants d’armaments (beneficis 

amplis i ràpids i en expansió, alts interessos i segurs)  

 

Al desnonar una vivenda per impagament de l’hipoteca, els bancs continuen tenint en 

el seus actius, el préstec concedit al abans propietari del pis i a més  la propietat de la 

vivenda que poden vendre de nou al mercat.  Es dons un benefici afegit que figura en els 

seus balanços de fi d’exercici. Aixó constitueix una part molt gran tenint en compte els 

milers de desaucis que es fan al cap del any. 

 

L’Altra gran part dels guanys bancaris venen pels crèdits concedits pel Banc Central 

Europeu al Estat que reben directament la banca espanyola al 1% d’interès i que 

revenen al Estat espanyol al 5%. 

 

Tornem al principi, la política de la Banca espanyola constitueix el primer eslavó per 

augmentar el treball al Estat. (Els seus caudals provenen de tota la seva població) Per 

fer-ho hauria de concedir crèdits a petites empreses, autònoms (no falsos) i 

professionals per als seus projectes e inversions que siguin viables, entenen crèdits a 



llarg termini mínims a 10 anys, interessos baixos i en quan a les garanties de retorn (en 

lloc de donar les vivendes pròpies com garanties del demandant, canviar rotundament 

per la de una forma comunitària d’avals que podria estar formada per les empreses de la 

Pimec,o Cambres de Comerç, Sindicats, Generalitat, banca pública i d’altres. Amb lo 

qual quedaria solventat les garanties dels préstecs .  

 

 Es a dir els Bancs guanyarien en la cobertura dels seus riscos respecte a impagats. Per 

una banda perdrien els beneficis en la venda de pisos espoliats però guanyarien a canvi 

en els beneficis obtinguts per l’economia productiva  a llarg Termini que al augmentar 

la riquesa de la societat i que  gaudirien d’una expansió de l’economia a llarg termini, 

creant nous llocs de treball, augmentant els seus ingressos  tan als accionistes bancaris 

com al estat, que al mateix temps també recaptaria mes impostos per a cobrir les 

mancances que actualment tenim a les poblacions del país (ensenyament, sanitat, 

pensions, llei de dependència, pobresa severa, important es també la disminució de 

l’atur, i resituar el treball com a activitat natural, futur per als joves i d’altres). 

Disminuint també els dèficits endèmics del estat (que actualment va contínuament 

creixent sense fi) 

 

Senyalem dons una alternativa a la nostra Societat em la que tots (governs, entitats 

socials, culturals, territorials, empreses, bancs, inversionistes, es a dir tots), podem 

canviar la situació en que ens trobem, el contrari es ara ja clar que anem cap a la 

autodestrucció clara de la població i de la natura,   

Hem de tenir present que quasi 3500 milions de persones del planeta no tenen energia 

Aigua potable  i bens bàsics. Per omplir aquests buits calen inversions que 

proporcionarien milers i milers d’hores de treball per molts anys .(Economia 

productiva) 

 

Actualment 8 persones riques al món disposen la mateixa renda que 3500 milions de 

persones i aquesta situació si no es remedia va en augment.   

 

Per a que un estat governi be per al poble calen dues condicions com deia Pericles 

(governant d’Atenes en la Grècia antiga, una que no ROBIN i l’altra que no 

MENTEIXIN. I aquestes condicions continuen sen vàlides per al segle XXI i per als que 

vinguin.. 

  

                                    Justícia i Pau Sant Just 

 

 

 

 


