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SI valora la compareixença dels consellers Cleries i Mena: Avui s'ha amagat el 
debat autèntic que és la insolvència financera de la Generalitat fruit de l'espoli 
fiscal

Solidaritat Catalana per la Independència considera que en l'acte de compareixença conjunta dels  
diputats Cleries i Mena per explicar els canvis en el PIRMI s'ha perdut una ocasió immillorable per 
definir quines són les raons exactes que han portat a la crisi produïda aquest estiu. La clau d'aquesta 
situació va quedar exposada en unes declaracions del mateix President de la Generalitat, Artur Mas, 
que va afirmar, en l'inici del conflicte, que si no s'actuava ara "a l'octubre no es podria pagar el 
PIRMI". Per tant, del què aquí es tracta no era pas d'una operació anti-frau ni d'una campanya 
d'actualització de dades, com se'ns pretén dir, sinó simplement d'un pas més en la política 
d'empobriment i retallades que aplica l'actual govern de la Generalitat. 

El rerefons del tema, com quasi sempre que es tracta de temes de perfil econòmic al Parlament, és la  
insolvència de la màxima institució catalana atribuïble directament a la situació de dèficit i  
endeutament crònics que pateix, provocada, al seu torn, per l'espoli fiscal. El que no ha dit cap partit  
intervinent en la compareixença és que al País Basc, amb un terç de la població i la meitat de l'atur  
que tenim a Catalunya, el Govern basc hi compta amb tres vegades més pressupost per a necessitats 
del PIRMI. L'única manera de solucionar aquesta greu discriminació envers Catalunya i les seves 
classes més desfavorides és amb la creació d'un estat propi català (ja que les reformes econòmiques 
imminents que PP i PSOE pretenen introduir faran encara més utòpic un concert econòmic per al 
nostre país com demanen certes forces polítiques catalanes). 

A la compareixença, el debat s'ha centrat en aspectes absolutament subsidiaris com són la ineficàcia 
del sistema, la presumpció de fraudulència dels afectats o l'ús d'una ETT per fer la feina bruta de la 
Generalitat. Es tracta de temes que, si bé no deixen de ser rigorosament denunciables, deixen en un 
segon pla les autèntiques raons que fan necessari un PIRMI a Catalunya i que han fet que el nivell 
de pobresa hagi avançat de forma alarmant al nostre país en els darrers anys .

Davant certes especulacions y comentaris malintencionats, SI vol deixar clar que el diputat Alfons 
López Tena, persona assignada a la Diputació Permanent convocada per avui, no ha assistit al 
Parlament per problemes de salut.


