PRIMER PROGRAMA PER A RADIO DESVERN CURS 2020/2021
Comencem el nou curs de Radio Desvern, amb la “finestra de Justícia i Pau” i el primer
que volem dir es que estem contents de poder continuar amb vosaltres.
Avui posarem l’accent en dos partides pressupostaries a nivell estatal i autonòmic. Les
designades a la sanitat (que engloba salaris de metges, infermeres, tècnics, personal
auxiliar, administratiu, i de manteniment), per una banda i per l’altra la adquisició i
actualització de mitjans, equips, instal·lacions, espais i edificis i mol important personal
suficient i preparat per a qualsevol emergència que pugui sorgir.
Hem de dir que de les Facultats de Metges, Infermeres i Escoles Tècniques preparen i
fa i a molts anys personal suficient. Hi ha per tant personal disponible. El país ha patit
fort durant la pandèmia i els dèficits observats han provocat molt de dolor a la població.
Es important recordar:
“I Tant de bo no oblidem els ancians que van morir per falta de respiradors
en part com a resultats del sistema de salut desmantellats any rere any”
L’altra partida correspon al ensenyament. Salaris i mitjans adequats per a mestres,
plantilles suficients, personal auxiliar, especialistes, personal de neteja, edificis
adequats, classes que respectin el ratio d’alumnat per classe, mestres especialistes i
auxiliars, personal de neteja, etc.
Es evident que la pandèmia ha fet aflorar de forma evident les mancances de mitjans
necessaris per dur a terme de forma correcta la tasca encomanada.
Aquesta situació ja es i era sobradament coneguda per les institucions.
Per qualsevol decisió per millorar, bastaria que les partides pressupostaries del Estat i la
de les Autonomies de Sanitat i Ensenyament s’ajustessin a les de la Unió Europea.
“SOLS ES QUESTIO DE PRIORITATS EL FERHO, CREIEM QUE ES POT FER SI HI HA
FRATERNITAT POLÍTICA”.
Qüestió de mitjans monetaris:
Hem de senyalar que l’Estat en un projecte concret denominat CASTOR ha pagat 1.650
milions d’euros a una empresa privada “la constructora ACS” en fallida per la
construcció de uns dipòsits de gas al mar. Projecte que ha resultat inútil. Aquesta
despesa es de tipus privat, cara a augmentar els ingressos a l’Estat i les Comunitats
Autònomes i ha la posta en marxa del Corredor Mediterrani (per la seva situació
estratègica) i segons estimacions aportaria centenars llocs de treballs (o potser milers)
i entre 35000 a 40000 milions de euros anuals a les arques del Estat i CA.
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