CONTRA LES PUJADES ABUSIVES DELS SERVEIS PÚBLICS
L’any 2014 comença amb les mateixes polítiques antisocials que s’han practicat
els darrers anys. Amb atur massiu, salaris a la baixa, salari mínim congelat i
pensions devaluades. 2014 s’inaugura amb pujades abusives dels preus
públics: llum (finalment del 2,3%), aigua (8%) i transport públic (5,4%). En els
dos primers casos, producte del poder que tenen els oligopolis elèctrics
(Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa) i el monopoli de subministrament
d’aigua a Barcelona (Agbar) per imposar els seus interessos crematístics al
conjunt de la població. Empreses caracteritzades per la seva opacitat a l’hora
de justificar costos i per la seva estreta relació amb el poder polític, com ho
mostra palesament l'operació que ha donat a Agbar el control de la major part
de la gestió de l'aigua a l’àrea metropolitana (i que hem denunciat
documentadament des de la plataforma Aigua és Vida). Resulta indignant, quan
no sorprenent, que es justifiqui part de l’increment del preu de l’aigua amb
l’excusa de la caiguda del consum a la ciutat, un càstig al comportament
responsable dels ciutadans i una veritable incitació al malbaratament d’un
recurs bàsic i limitat.
En el cas del transport públic també plou sobre mullat, ja que els dos darrers
anys s’han practicat increments salvatges del preu d’aquest servei, en una
política clarament orientada a eliminar el caràcter social d’aquesta mena de
transport, al·legant les dificultats pressupostàries. Dificultats que en canvi no
existeixen per finançar tota mena d’esdeveniments superflus (circuït de
Montmeló, campionats esportius, macrofestes d’any nou) amb l’excusa
d’atreure turisme i generar riquesa. Augments de preus que coincideixen amb
una reforma del model de transport de superfície que mai no s’explica
adequadament i que genera dubtes sobre la seva finalitat (millorar el transport
o simplement reduir costos).
Un cop més, queda en entredit el caràcter social d’aquest Ajuntament, donant
per bons uns increments de tarifes “insostenibles” per a bona part de la
població.
Per tot això manifestem el nostre rebuig a aquestes pujades antisocials i exigim
que es replantegin. Exigim aclarir les veritables estructures de costos dels
serveis públics. Exigim un replantejament de les polítiques en matèria de
serveis públics que donen el poder a antisocials grups oligopòlics.
I per tot això donem suport a les mobilitzacions que s’estan realitzant als barris
en oposició a les pujades antisocials.
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