M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró
President
Generalitat de Catalunya

Molt Honorable Senyor,
Encetem una nova legislatura però, segons sembla, el tarannà i les polítiques que
regiran el seu Govern seran una continuïtat de les anteriors. Els catalans i catalanes
varem acudir a les urnes el dia 25 de novembre i el mateix 26, un cop passats els
comicis, el portaveu del seu Govern ens anunciava una nova retallada de 4.000 milions
d’euros per als pressupostos de 2013.
Catalunya viu en aquests moments un escenari “dantesc”. L’atur arriba a xifres
desconegudes, la pobresa s’acarnissa entre els nostres conciutadans, els joves només
tenen l’esperança de marxar i la gent gran, i la població en general, veuen com el
sistema de Salut, l’educatiu, etc, es devaluen dia rere dia. És en aquests moments que
l’Estat de Benestar és més important que mai, doncs és la xarxa de seguretat per als
ciutadans en moments de dificultat. I és deslleial amb la ciutadania del nostre país
afeblir-la just quan més es necessita.
S’han anunciat avenços en fiscalitat, és cert, però volem saber on aniran a parar els
possibles 1000 milions que el Govern recaptarà de més: a pagar el deute? O bé serviran
per retornar serveis públics als ciutadans i ciutadanes? Què més pretenen retallar amb
els altres 3000 milions d’euros?
Catalunya viu en un estat d’emergència nacional, i no volem ser un país reconegut en el
món per l’austeritat de les polítiques que s’hi apliquen, sinó pel benestar amb que viuen
els seus ciutadans i ciutadanes.
En breu s’encetarà un nou exercici pressupostari. Donats els greus efectes que la crisi i
les polítiques de retallades estan tenint sobre la ciutadania, entenem que l’anunci d’una
nova retallada és una innocentada. De no ser així, continuarem mobilitzant-nos contra
aquestes actuacions, ocupant hospitals, CAPS, protestant a les escoles... continuarem
prenent el carrer per demostrar el nostre rebuig i oposició frontals a les seves polítiques.
Atentament,
Plataforma PROU RETALLADES!
Barcelona, 28 de desembre de 2012

