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El paquet de mesures aprovat ahir pel Govern de Rajoy no li agrada ni 
al mateix president, però s’ha de reconèixer que és la decisió amb 
més càrrega política de les que ha pres fins ara. No s’ha limitat a 
retallar, sinó que ha forçat una reforma –per a alguns un 
desmantellament, per a altres una refundació– dels serveis públics en 
el conjunt d’Espanya. Rajoy es doblega, per fi, a l’austeritat i proposa 
que els espanyols «gastin cada mes uns euros més» en la sanitat i en 
l’educació. No ha imposat cap copagament nou, sinó que ha 
incrementat els existents i hi ha incorporat els jubilats. Les mesures 
són una amalgama que no es pot valorar amb traç gruixut. És cert 
que, en conjunt, podem arribar a pagar directament 7.000 o 8.000 
milions d’euros més a l’any. Avantatges: els que abusin pagaran més. 
Inconvenients: la progressivitat és menor que amb el pagament a 
través dels impostos. La novetat: és una decisió política que posa 
al BOE les idees fabricades durant dècades a la FAES. En 
resum: Rajoy ha fet política i se’l pot combatre políticament. Cosa que 
sembla haver animatRubalcaba, que ahir va tornar a la vida 
intel·ligent: «L’austeritat està justificada; la injustícia, no». Això crea 
més expectatives que la simple rebequeria. És política.  
Vida al PSC  
 
I com que no n’hi ha dos sense tres, ahir el PSC també va donar 
senyals de resurrecció, les segones després del debat del Parlament 
sobre polítiques socials. Miquel Iceta va portar el debat sobre la 
socialdemocràcia europea a la Fundació Rafael Campalans. Tres veus 
interessants. Andrew Harrop : «El laborisme va perdre cinc milions de 
vots quan va desconnectar de les classes mitjanes». I Rocío 
Martínez-Sampere : «El risc social més gran el corren avui les 
famílies monoparentals i no els pensionistes». I, finalment, Pere 
Navarro : «No podem permetre que la dreta s’apropiï la paraula 
austeritat». Ja era hora de competir en seny amb Mas . Per fi, alguns 
tornen a fer política, el terreny en què es poden confrontar.  
 


