
Gràcia
C. Sant Salvador, 109
08024 Barcelona
Telèfon 932 103 831
gracia@esquerra.org
facebook.com/erc.gracia

Gràcia

Ràdio Gràcia 6 de juny de 2012

Aquest dia hi van participar:
Marta Mulet en nom de CiU
Joan Farré en nom de PSC
José Miguel Bajo en nom de PP
Roger Amigó en nom de ICV-EUIA
Núria Pi en nom d’ERC

Resumeixo la nostra aportació al debat polític d’aquesta setmana.

Les inspeccions fiscals a Catalunya multipliquen per 6 les que es fan a Andalusia i multipliquen per  
2 les que es fan a Madrid. És injust que el zel fiscal no sigui el mateix a tot arreu. Talment sembla 
que l’estat convidi, de forma subliminar, a certs territoris a no complir amb les seves obligacions  
fiscals, fent-los saber que no se’ls investigarà gaire. Amb aquestes xifres és evident que el criteri  
d’inspecció no és proporcional a la població (la proporció entre Catalunya i Andalusia no és aquesta) 
ni  tampoc  és  proporcional  a  la  riquesa (la  proporció  entre  Catalunya i  Madrid  no  és  aquesta).  
L’Agència tributària hauria de tenir uns criteris clars, públics i objectius en l’exercici de les seves  
funcions. Posem per cas, si consideren que han de revisar una declaració de cada vint, aquesta  
proporció hauria de ser la mateixa a tot arreu. Alguns consideren que es fa més pressió a Catalunya 
pel fet  de tenir  més petites i  mitjanes empreses,  afirmant que és on és més fàcil  d’enganyar i  
amagar ingressos. Aquí la nostra indignació: primer que fer revisions no vol dir trobar frau, i segon 
que on hi ha grans empreses i grans fortunes és on hi ha més evasió,  més frau, més diners a  
paradisos fiscals, més societats fantasmes, i un llarg etcètera. En definitiva, el zel que en termes 
fiscals aplica l’estat espanyol a Catalunya és una mostra més d’un estat que no ens convé.

Càritas i la crisi. Les xifres fetes públiques per Càritas en aquesta setmana donen la raó als nostres 
arguments al matisar o discrepar de la frase de l’alcalde Trias “Barcelona va be”. Tenim una reforma 
laboral que posa més fàcil l’acomiadament, els ERO i la contractació en precari. Tenim un índex  
d’atur cada vegada més gran, i cada vegada també és més gran la quantitat de persones que han 
esgotat la prestació d’atur. Tenim un govern que només pensa en retallar en serveis socials bàsics.  
Què  esperaven?  Ara  s'esquincen  les  vestidures  quan  una  entitat  no  governamental  posa  de 
manifest  les xifres.  O el  govern pensava que amb acomiadaments,  atur  i  sense serveis  socials  
reduiria la pobresa? Tenim més persones en situació de pobresa que mai en els darrers anys. Ni  
Barcelona va bé, ni Catalunya va bé. No poden anar bé quan a la gent li va malament. El moderador  
fa un percentatge ràpid entre la despesa de Càritas i el rescat de Bankia, i resulta que un és el 0,1% 
de  l’altre.  Alguns  consideren  que  aquest  números  són  dolents  i  malintencionats.  Totalment  en 
desacord, les xifres no són ni bones ni dolentes, els càlculs estan ben fets o mal fets, i  aquest  
percentatge és impecable, no té error. Tinguem present en tot això que si la pobresa que ha atès 
Càritas  suposa  un  0,1% del  rescat  (fins  ara)  de  Bankia,  els  diners  que  Espanya s’emporta  de 
Catalunya cada any suposen una Bankia sencera.  I  no és perquè no hi  hagi diners.  Només un  
exemple: el que val un torpede és el mateix que val una escola bressol. Per tant, cada vegada que 
un soldat en unes maniobres prem un botó, tenim una escola bressol menys. Una mostra més d’un 
estat que no ens convé. La conclusió és fàcil: la independència ens trauria de la pobresa.

El conseller Recoder planta RENFE. Celebrem que el govern de Catalunya actuï amb valentia i planti  
cara d’una vegada als abusos i incompliments de l’estat. Any rere any, no només ens han maltractat  
amb  uns  pressupostos  d’inversió  menors  als  que  ens  corresponen,  sinó  que  també  ens  han 
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enganyat executant la meitat amb prou feines del que s’havia pressupostat. I només cal recordar  
que tot el pressupost que Espanya considera que n’hi ha prou per les Rodalies de Catalunya (que no 
és veritat, només cal veure com estem) és el mateix que d’entrada dóna a la casa reial (i veient com 
el malgasten encara fa més mal).

Salut i República,

Núria Pi i Martínez
Secretària de Política Municipal
ERC Gràcia


