PER UN FRONT DE PROGRÉS QUE TIRI ENDAVANT ELS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE 2019
Una dècada separa l‘avui i el començament de la crisi. Deu llargs anys en els quals
la majoria social ha pagat el preu de la bombolla especulativa que va servir a uns
pocs per a fer-se enormement -i vergonyosament- rics. Deu durs anys de retallades
que han suposat retrocés en drets econòmics, socials i laborals mentre les elits
mantenien els trons de marfil

a costa de la gent comuna. Deu anys de

desnonaments i de pobresa energètica. Deu anys, més de 600 dones assassinades.

Aquests pressupostos són necessaris perquè arriben tard. Materialitzen, doncs, una
evidència: que per fer front als problemes de la nostra societat només cal voluntat
política.

Uns pressupostos per a la ciutadania

El pacte de pressupostos al qual han arribat PSOE i Unidos Podemos, i que tant
recel provoca en les dretes, recull tot un seguit de mesures essencials per a avançar
cap a una societat més justa, igualitària i ecologista.
Recuperació dels Drets Socials i de l’Estat del benestar:
Les polítiques del PP van suposar un gran retrocés en la vessant social de l‘Estat, i
l‘acord dels PGE destina importants esforços per revertir aquestes polítiques
nefastes per a la ciutadania. Una de les majors partides pressupostàries està
destinada a la revalorització de les pensions en funció de l‘IPC, destinant-hi més de
700 milions d‘euros i uns altres 384 milions a l‘augment de les pensions mínimes i
les no contributives. D‘altra banda es recupera la sanitat universal i s‘estableix la
supressió del copagament sanitari. En matèria d‘educació, s‘augmenten les beques,
prioritzant aquelles atorgades per motius socioeconòmics, suposant 536 milions
d‘euros. També es crea una partida de 50 milions destinada a material escolar
gratuït en l‘etapa obligatòria i s‘eliminen les pujades de les taxes universitàries.
Altres eixos rellevants són la millora de les quantitats destinades a la dependència,
essent 515 milions d‘euros els que s‘hi destinen un 40% més que el 2018, o la

recuperació de la cotització de les cuidadores no professionals. Pel que fa a
l‘habitatge, els pressupostos hi destinen 630 milions d‘euros, i l‗acord incorpora
mesures com la reforma de la normativa del lloguer o una major protecció contra els
desnonaments. Una altra de les mesures de gran impacte social és la pujada del
SMI a 900 €/mes.
L’agenda Feminista al centre de les polítiques:
La gran embranzida i força social que ha aconseguit el moviment feminista s‘ha vist
també reflectida en la centralitat que tenen les polítiques de gènere en l‘acord. En
primer lloc s‘equiparen els permisos de maternitat i paternitat, establint-se en 8
setmanes i pujant fins a 16 al 2021, mesura pressupostada en 300 milions d‘euros.
A això s‘hi sumen els 220 milions d‘euros que han de finançar el Pacte d‘Estat
contra la Violència de Gènere i l‘impuls d‘una Llei integral per la protecció de la
llibertat sexual i contra les violències sexuals on es garantirà la sensibilització,
prevenció, detecció, atenció, protecció i reparació per a les víctimes, així com la
fusió de les ―agressions‖ i ―abusos sexuals‖ sota la denominació ―agressió sexual‖.
Es durà a terme també una reforma de Codi Penal per garantir que la falta de
consentiment sexual explícit serà la base dels delictes sexuals.

Cap a una Societat Verda i Sostenible:

Finalment, la transició energètica cap a una societat sostenible també ha estat
pressupostada. En aquest sentit, l‘acord recull mesures per descarbonitzar el
sistema energètic, impulsar la generació elèctrica descentralitzada i, en general,
tendir cap a un model basat 100% en energies renovables. Per aconseguir-ho, es
crearà un Fons Nacional d‘Eficiència energètica dotat amb 200 milions d‘euros
anuals. A través de les mesures que es despleguin sota aquest fons, doncs, es
podrà aconseguir una major autogestió de la ciutadania, així com combatre la
pobresa energètica a través de bons socials.

Construïm un front de progrés!
Davant la realitat d‘urgència social que vivim a tot l‘Estat, però, aquests
pressupostos no són suficients. Caldrà dotar de contingut real cada una de les
mesures i seguir reforçant l‘hegemonia progressista a cada barri i ciutat perquè les
elits no puguin desfer les nostres conquestes un altre cop. Perquè sabem que no
són totes les que voldríem, però són moltes més que les engrunes que ens deixava
l‘austericidi neoliberal.

En aquest sentit, hem de qualificar aquests pressupostos com a socialdemòcrates,
en el pur estil de la paraula: busquen canviar realitats concretes a partir
d‘intervencions que necessiten anar augmentant. La pujada del Salari Mínim
Interprofessional a 900€ perquè la gent comuna, i les joves en especial, ens puguem
permetre viure amb dignitat és sens dubte la mesura més important. Tanmateix, no
es queden enrere els impostos a les grans fortunes, com ara el fet d‘augmentar –
lleugerament– l‘IRPF als sous de més de 130.000€, la imposició d‘una —mínima—
taxa a les transaccions bancàries, l‘equiparació dels permisos de paternitat i
maternitat perquè les cures no recaiguin només en les dones...

Són, a més, uns pressupostos que beneficien clarament Catalunya i ens aporten
oxigen allà on l‘asfíxia d‘una Generalitat obsessionada amb un —pretès— procés
d‘independència que mai no acaba ens ha estat escanyant durant més de sis anys:
inversió en infraestructures, compliment dels acords Estat-Generalitat incomplerts
durant anys de mandat popular, millora en el transport públic i, sobretot, dotació a
les institucions catalanes, incloent-hi els ajuntaments, de dotacions per ajuda a la
dependència, habitatge o violència masclista. Per a les persones joves de l‘àmbit de
l‘educació superior, a més, és especialment important la rebaixa a les taxes
universitàries.

No entenem, doncs, com és que hi ha forces que representen la ciutadania de
Catalunya al Congrés dels Diputats que encara dubten a l‘hora de tirar endavant
aquesta clara iniciativa que vol posar punt i final a l‘etapa Rajoy. Per això, des de
JEV exigim:

● A totes les forces catalanistes, que no supeditin l‘aprovació dels pressupostos
al debat nacional de Catalunya. És positiu que les transferències de
finançament enrederides i la descentralització financera es portin a terme per
tal de millorar la vida de la gent comuna, i que no es mercadegin amb altres
reivindicacions per tal de mantenir-se en el poder a Catalunya a costa
d‘enganyar i confrontar.
● Al conjunt de forces que van fer realitat la moció de censura contra el PP de
Rajoy, que configurin un front de progrés que faci realitat la transició al canvi
necessari a tot l‘Estat. Serà només des de la unió en la diversitat de les
diverses formacions que es podrà deixar enrere d‘una vegada per totes els 8
anys de mesures austericides que ens han escanyat a totes.
● Al govern del PSOE, que doti de més eines a institucions infra-autonòmiques
per a què puguin respondre a les necessitats més immediates de la
ciutadania des de la proximitat, responent al principi de subsidiarietat.
Entenem les dotacions als ajuntaments i les transferències als ens locals com
a un pas important, però no suficient, per a què el municipalisme de tot l‘Estat
puguin fer realitat les utopies de la realitat que són els nostres pobles i
ciutats.
● Al grup confederal d‘Unidos Podemos, i en especial a les companyes d‘En
Comú Podem, que segueixin pressionant per a què el pla de retorn de la
generació de la crisi, la nostra, sigui una realitat i puguem donar la
benvinguda a totes les exiliades econòmiques el més aviat possible.
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