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La CUP afirma que «el problema de
les pensions no és la
independència sinó el
neoliberalisme»
Josep Manel Busqueta alerta que darrere la crisi de les pensions "hi ha
interessos del capitalisme financer per repartir-se el pastís dels fons privats" |
Mireia Vehí considera "intolerable" que es faci "xantatge" als pensionistes de
Catalunya per "arreplegar quatre vots"

Josep Manel Busqueta, Mireia Vehí, Pilar Castillejo i Julià de Jòdar, ensenyant el seu certificat de pensionista |
Isaac Meler

La CUP avui ha volgut dir la seva en el debat sobre les pensions en una Catalunya independent.
En aquest sentit, el número 3 per Barcelona, Josep Manel Busqueta, ha assegurat que "el
problema de les pensions no és la independència, sinó el neoliberalisme" i ha afirmat que darrere
la crisi de les pensions "hi ha interessos del capitalisme financer per repartir-se el pastís dels fons
privats". Segons ha exemplificat, aquesta situació es veu reflectida en l'evolució dels plans de
pensions privats: de 12.800 milions d'euros el 1995, a 78.000 milions el 2008, el que representa
un 8% del PIB.
Busqueta ha intentat desmuntar els arguments que defensen que la crisi de les pensions està
relacionada amb els canvis demogràfics del país i l'envelliment de la població, assegurant que la
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causa real són "la precarietat laboral i l'atur", que provoquen que les cotitzacions siguin més
reduïdes. Per aquest motiu, ha declarat que cal "revertir el model econòmic basat en el sector
serveis, que genera llocs de treball precaris", tot afegint que l'economia ha de tendir a una millor
redistribució de la riquesa.
Per la seva banda, Mireia Vehí, vuitena a la llista barcelonina de la CUP, ha acusat els partits i
entitats unionistes de fer "xantatge" amb el seu "discurs de la por" sobre les pensions i ha
considerat "intolerable" que "es posi al centre del debat" a "una de les generacions més
castigades" del país per tal d'"arreplegar quatre vots". Vehí també ha criticat l'enfocament
simplista que es fa d'aquest tema alegant que "ni es poden jugar amb la por, ni es poden explicar
paradisos".
Vehí ha estat l'encarregada d'argumentar que amb el sistema de pensions actual, "les pensions
estaran garantides" en cas d'independència, perquè es paguen en base les cotizacions de les
persones que treballen en un moment determinat, motiu pel qual "Catalunya seria més solvent
que l'estat espanyol". "Històricament Catalunya sempre ha tingut superàvit i les pensions han estat
més altes", ha afegit, per avisar que en cas d'una independència negociada, "a Catalunya li
tocaria un 15,9% del fons garantia pensions", mentre que si es produeix una declaració unilateral,
les pensions es sufragarien amb la hisenda pública. "Les pensions s'han de pagar, no és una
cosa que depengui de xantatges", ha reblat.
L'anècdota l'ha protagonitzat Julià de Jòdar, número 7, que s'ha presentat a la roda de premsa
com "l'únic pensionista de la CUP" i defensant que "es pot ser independentista i pensionista".
Totes les notícies de la CUP-Crida Constituent de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/especials/767/cup/crida/constituent)

Totes les notícies de les eleccions al Parlament 2015 27-S
(http://www.naciodigital.cat/grans/temes/597/27-s/eleccions/parlament/2015)

Enquestòmetre: tots els sondejos de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/seccio/Juntspelsi)

Gràfic interactiu: totes les llistes del 27-S per demarcacions
(http://www.naciodigital.cat/seccio/llistes27sCatalunya)

Totes les fotos de la campanya de les eleccions del 27-S
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/27-S)
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