DANYS COLATERALS

En aquesta crisi, està succeint coses que pasen la lìnea vermella del que
es admissible en una societat democràtica en un mínim de ètica i per tant
no han de pasar, d’entre totes senyalem, les següents.
Les beques de menjadors dels infants: Fa 8 anys es vara fer una gestió al
Síndic de Greuges denunciant que al Baix Llobregat restaven uns 8000
infants sense beques. El Síndic Antón Canyelles i despres el Sr.Ribó, les
varen admetre i estudiar. Es varen afegir també a la demanda, escoles del
Barcelonés i ajuntaments.
Al cap de 2 anys el Síndic va elaborar un estudi en que recomanava a la
Conselleria d’educació ampliés els límits dels paràmetres per a l’obtenció
de les beques. Pues be actualment els Consell Comarcals reben un 25%
dels diners necessaris per atendre les demandes. Això vol dir condemnar a
molts infants a la gana.
Em de dir però que en el cas del Baix Llobregat i suposem que en d’altres
els Ajuntaments s’han fet càrrec per pobles de assegurar amb càrrec als
seus pressupostos subministrar els diners per mantenir les beques de
menjadors que els hi demanen.
Un altre: L’atenció que posa en l’atenció als ancians que van a Urgències
dels Hospitals. El problema radica en els mitjans que es posen a la seva
disposició: hi manquen camil·les per doquier, els bucs d’espera son
insuficients per lo que s’han d’esperar en passadissos abans de ser atesos,
moltes hores d’espera per a ser visitats i tractats per manca de personal. Es
a dir que al final de la recta de les seves vides quan aquestes persones han
cotitzat tots els impostos, veuen com sels tracta i això no es de rebut. Em de
dir que els metges, infermeres i personal auxiliar, s’esforcen al màxim per
atendre’ls en màxima eficàcia possible.
Un altre: En el nostre país el 70-75% de les hores de treball, les
proporcionen la empresa petita, autònoms i auxiliar. Al llarg de la vida
d’aquestes empreses, una de les coses que han de fer es competir en les
empreses de fora de l’estat i de vegades en multinacional instal·lades al
nostre territori, pues aquestes estan pendents de les innovacions i productes
que fan les entitats petites.

Aquesta crisis ha lograt que moltes empreses petites, mitjanes i autònoms
hagin tingut que tancar les seves portes per manca de demanda, tancament
de ofertes de diners per part de la banca i d’altres i deslocalitzacions.
Però el que succeeix també es que els bens, serveis i productes que es
deixen de fer pasen automàticament a fer-se als països del centre i Est
d’Europa, com ha passat amb l’industria metal·lúrgica auxiliar del
automòbil la industria electrònica, la recerca i d’altres. Es a dir hi ha un
transvas d’hores de feina que pasen a engrosar els països de rendes mes
altes de la Comunitat europea.
La contrapartida es l’alt percentatge d’atur el 27% i el 50% d’aquest de
gent Jove que no troven treball.
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