
Sant Hilari Sacalm, 15 d'Octubre de 2011

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES

Des de l’esclat de la crisi econòmica europea i pràcticament mundial fins ara, 

aquesta s’ha anat fent més persistent  i  profunda.  Durant el  2011,  tots  els 

governants parlen d’ajustaments pressupostaris,  retallades socials  i  fons de 

rescat per a països amb problemes de finançament.

Malgrat que els governs i la ciutadania sabem que el culpable de la crisi ha 

estat  el  sistema  financer,  amb  la  complicitat  dels  poders  públics  i  els 

organismes  internacionals  neoliberals,  totes  les  mesures  impulsades  per  la 

Unió  Europea  van  exclusivament  adreçades  a  garantir  la  remuneració  dels 

interessos dels mercats financers i bancaris, i a desballestar el model social 

europeu.

Així, hem vist com, en contra de tota lògica democràtica i fins i tot econòmica, 

els  líders  europeus  s’aplanaven  davant  les  exigències  del  sistema  financer 

internacional i  s’oblidaven de les necessitats dels  ciutadans i  ciutadanes en 

nom  dels  quals  governen,  perquè  els  han  votat  en  diferents  conteses 

electorals.

A Catalunya, el Govern actual esta duent a terme cada dia noves retallades, en 

contra  del  que  ens  venien  en  el  seu  programa  electoral,  amb  l’excusa 

d'aquesta crisi, o de la mala gestió del Govern anterior o de la manca d’entesa 

amb  el  Govern  de  l’Estat.  Aquestes  retallades  sembla  que  són  més  que 

solucions per sortir de la crisi: som davant d’un canvi de model social, davant 

la  transició  d’una  gestió  pública  i  pública  concertada  a  una  de  privada  i 

mercantilitzada.

D'aquesta  manera  el  nostre  model  social  serà  destruït,  els  ciutadans  i 

ciutadanes viurem conseqüències gravíssimes, ja que perdrem una sèrie de 

drets conquerits i  reconeguts,  i  patirem la falta de resposta adequada dels 



serveis  de primera  necessitat,  com ara la  sanitat,  l’educació  o  l’assistència 

social.

La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics, que garanteixen 

la  dignitat,  la  igualtat  d’oportunitats,  l’equitat  i  la  justícia  al  conjunt  de  la 

ciutadania, ni a costa de la desaparició de la cultura, gairebé totalment, de 

l’àmbit  públic.  Ni  de  la  culpabilització  dels  treballadors  i  treballadores  dels 

serveis públics, que pateixen injustament en la seva pròpia pell les retallades 

salarials i la destrucció d’ocupació pública de qualitat. 

Per això, No podem acceptar ni acceptarem resignadament la inevitabilitat de 

les  mesures  que  volen  imposar-nos  saben  que  estem perdent  2100m€ en 

l'eliminació de l'impost del patrimoni, o 2552m€ en la rebaixa de l'impost de 

successions, i el mes greu, 44.000m€ en el frau fiscal i evasió de capital per 

part de les grans fortunes i multinacionals...i aquestes només son unes d'entre 

altres dades que manifesten la gran estafa que ens volen encolomar i  que 

només beneficia als mes rics i per contra buida el tresor públic.

A les nostres contrades també ens han arribat les retallades, sabeu que des del 

passat 12 de setembre ens han tret el servei d'urgències nocturnes dels CAP's 

de la Selva Interior i entre ells el de Sant Hilari, deixant a la nostra població 

mancada d'un servei vital per els nostre convilatans i d'un dret fonamental que 

ens pertoca.

Des de la plataforma contra les retallades socials a la nostra vila “Sant Hilari 

Sempre  Obert”,  conjuntament  amb la  coordinadora  comarcal  “UnitspelCap”, 

formada per diferents  plataformes semblants a la nostra dels  pobles veïns, 

volem  mostrar  el  nostre  més  fervent  rebuig  davant  aquesta  situació  tan 

alarmant.

I  alhora  també  volem  mostrar  la  nostra  gran  indignació  per  la  falta  de 

compromís,  de  decisió,  de  voluntat,  de  valentia  que  la  major  part  de  la 

ciutadania del nostre poble i del nostra país està demostrant davant aquesta 



barbàrie social.  Es una vertadera llàstima veure com tot allò pel que varen 

lluitar  els  nostres  avis,  deixant-se  la  pell  als  camps  de  batalla  i  a  las 

barricades, quedi en un no res per el nostre grandissim conformisme i la nostra 

comoditat. Aquest és el futur que volem per els nostres fills?

Tothom te el que es mereix: si volem un país esclau de les privatitzacions i dels 

mercats, quedem-nos a casa (com feu molts), si no, fem-hi alguna cosa (com 

fem alguns).

Avui és 15 d'octubre, dia en que una petita part del mon, a aquesta hora, esta 

manifestant-se pels carrers de ciutats i pobles per cridar ben alt que no volem 

un món com aquest i que un altre model social és possible, que podem viure 

en una democràcia real, justa, equitativa i plural.

Alguns no hem perdut l'esperança, ni per la llengua, ni la cultura, ni per els 

nostres drets. Fora molt bó que tots ens uníssim a aquesta esperança, que, 

com diu la dita, és l'ultim que s'ha de perdre.

La lectura d'aquest manifest es va fer dins els actes del “Correllengua-2011” a  

Sant Hilari Sacalm el dia 15/10/2011. Agraïm a l'organització la col·laboració.


