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Com a demòcrates i republicans des 
d’Esquerra pensem que en societat 
tots som responsables dels nostres 
actes.

Aquesta crisi econòmica no l’han 
provocada els treballadors. Aquesta 
crisi ha arribat en un moment en 
que la dreta manava als principals 
centres econòmics mundials -tant 
als Estats Units com a importants 
potències asiàtiques- i tenia també 
majoria al Parlament Europeu, així 
com a la majoria dels principals 
estats membres. 

Aquesta dreta ha imposat un model 
econòmic neoliberal on el capitalisme 
financer és l’amo. Aquest sistema 
ha provocat la crisi i ara exigeix 
imposar políticament i ideològica les 
mesures que ens faran eixir d’ella 
suposadament.

QUI LA FA NO LA PAGA
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NO explora camins com ara la lluita de 
forma decidida contra el frau fiscal, 
que representa el 23% del PIB espanyol 
(90.000 milions d’€).

NO planteja la creació d’un marc laboral 
propi dels Països Catalans: ja sabem que 
ens l’haurem de guanyar. Amb la frenada 
en la inversió en infraestructures es vol 
fer recular més el principal eix econòmic 
peninsular que és el mediterrani i això 
ens costa diners a nosaltres i a les 
nostres empreses.

NO es planteja una ‘reforma empresarial’. 
Hem de promoure que les persones 
emprenedores puguen fer realitat els 
seus projectes empresarials però el món 
empresarial també ha d’estar sotmès 
a regles. Emprenedors sí, depredadors 
empresarials no.

EN CANVI, AQUESTA REFORMA 
LABORAL:

1/

2/

3/

   Aquesta és una reforma laboral de la 
qual hem estat expulsats els partits de 
l’esquerra parlamentària com hem estat 
expulsats en altres àmbits de la política 
social, econòmica i fiscal del Govern 
espanyol, que es dedica a retallar drets 
dels treballadors ”

“

JOAN TARDÀ
Diputat d’Esquerra al Congrés



Respon als interessos del capital 
internacional i no serveix per reduir la 
precarietat laboral ni l’atur. 

Dificulta el cobrament de les prestacions 
de desocupació i facilita l’acomiadament.

Permet incomplir els convenis col·lectius 
essent l’Estat el primer a donar exemple 
amb les retallades socials i salarials 
recents al funcionariat.

Amb el FOGASA s’estarà pagant el cost 
dels acomiadaments i els joves podran 
ser explotats amb més comoditat per part 
de segons quins empresaris, 

Condemnarà a les noves generacions a 
ser víctimes d’un model low cost.

Dificulta l’entrada al món laboral i en 
facilita l’eixida.
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LA DRETA HA TRIOMFAT I LA 
TASCA L’HA FETA EL PSOE

ESPANYA ÉS CRISI

El Parlament Europeu ha exigit al 
Govern espanyol l’aplicació d’una 
sèrie de mesures i aquest ha respost 
amb la reforma laboral sense tenir 
en compte, com era d’esperar, els 
territoris on s’havia d’aplicar.

Els Països Catalans patim des de fa 
dècades un dèficit fiscal (diferència 
entre el que aportem a la hisenda 
pública i el que aquesta ens retorna) 
que ens fa pobres tot i que pel nostre 
treball ens mereixem més. De cada 4€ 
dels nostres imposts únicament en 
retornen 3.

CONSEQÜÈNCIES SOCIALS:

  Els valencians no tenim els recursos 
necessaris per garantir una societat 
del benestar perquè Madrid decideix 
quina part dels imposts que generem 
amb el nostre treball no tornen al 
nostre País. 

  Més de 1.000€ per persona/any no 
retornen en el cas del País Valencià 
(reconeguts pel Ministeri d’Economia 
i per les principals entitats financeres 
estatals). Aquesta ràtio és superior 

en el cas de Catalunya i encara més a les Illes 
Balears.

  Segons l’EPA del primer trimestre de 2008 i 
de l’INE el percentatge d’assalariats del sector 
públic respecte al total d’ocupats és del 10% 
a Catalunya i del 12% al País Valencià i les 
Illes, mentre que és del 25% a Extremadura. 
Això suposa, per exemple, més treballadors en 
Sanitat i Educació.

Si els Països Catalans forem el nostre propi Estat 
en la situació actual no estaríem parlant de dèficit 
públic i la perspectiva de l’eixida de la crisi seria 
una altra. 

Com a partit d’esquerra estem, evidentment, per la 
solidaritat, però volem poder decidir amb qui volem 
ser solidaris i de quina manera. El País Valencià, 
amb una renda per càpita inferior a l’estatal, acaba 
subvencionant territoris amb més recursos.

En el nostre cas, tenim un doble problema: vivim a 
un món on els poderosos imposen la seua llei i ens 
toca viure dins d’un estat que treballa en contra 
dels nostres interessos.

CAL EIXIR AL CARRER


