RESPONSABILITAT!
Alguns polítics es pensen que la seva única funció és criticar el partit que governa,
encara que sigui pel simple fet de sortir a la premsa amb algun titular que dista molt de
ser real, "la típica oposició destructiva" ... deixant així de banda les necessitats reals de
els nostres ciutadans, i ho estem veient amb l'aprovació dels pressupostos generals de
l'Estat. Els PGE més socials de la història, i fets per seguir en el camí del creixement i
creació d'ocupació.
Un pressupost que no és mèrit únic del govern per les reformes econòmiques dutes a
terme, sinó de tots nosaltres, al llarg de la crisi. Per això demanem responsabilitat a
certs partits polítics, perquè deixin de posar pals a la rodes, que retarden o eviten que
la recuperació arribi a totes les llars i poder tirar endavant uns pressupostos que ens
tornen l'esforç realitzat en la major crisi econòmica en els últims 70 anys, baixant
impostos, incrementant el salari dels funcionaris fins a un 8,8% en els propers 3 anys,
pujant les beques per als joves i pujant també les pensions el doble del que sol·licita per
PSOE i Podem.
Uns pressupostos acordats, amb els agents socials, amb la Policia Nacional i Guàrdia
Civil per acordar la seva equiparació amb la policia autonòmica, i amb la gent gran per
millorar les pensions, però que farà la resta de formacions polítiques? Es perdran en
discursos inútils plens de demagògia? O seran responsables per seguir creixent,
generant ocupació, estabilitzant els comptes públics, garantint l'estat del benestar i fernos partícips de les bonances de la recuperació? Aquesta és la qüestió, no una altra.
¿Com poden donar lliçons els senyors socialistes, quan l'herència del seu Govern va
ser un forat de 112.000 milions que encara seguim pagant en forma de dèficit públic? O
els senyors de Podem, que pretenen abanderar la filosofia dels pressupostos
participatius quan en ciutats on governen, pressuposten tan sols un 0,1% del
pressupostat per aquesta via. Senyors abans de res responsabilitat!

