OPINIÓ

Dijous, 27 de febrer del 2014

TRIBUNA

5

TRIBUNA

Mariona González

centre andorra sostenible

Consellera general del grup socialdemòcrata

L’alarmisme de DA: ¿la CASS és insostenible?

Objectiu 1.200 tones

El passat 20 de febrer el Partit Socialdemòcrata va
organitzar una reunió informativa a la sala d’actes
del Comú d’Escaldes-Engordany, en què sota el lema
Evitem les retallades socials –i en un gest de responsabilitat política propi del principal partit de l’oposició
que manté un compromís fidel amb la defensa dels
drets socials– vam explicar a la ciutadania tot allò de
què DA es nega a informar de manera transparent:
les retallades socials que preveu la reforma de la Llei
de la CASS.

De ben segur que ja heu sentit a parlar de la nova campanya
Cada envàs compta, posa’l al groc, una iniciativa del Govern
destinada a la sensibilització ciutadana per millorar la recollida selectiva dels envasos.

Curiosament el mateix dia de la reunió, amb una maniobra de contorsionisme mediàtic que denota debilitat política, DA va contraprogramar una roda de
premsa per acusar els socialdemòcrates de fer alarmisme amb la reforma de la CASS. Ara resulta que
els demòcrates tenen dots divins ja que fan reacció
del resultat d’una reunió que encara no ha tingut
lloc. Però surrealismes al marge, el que és greu és
l’anunci del president de DA, Carles Torralba, el qual
va dir que ja explicaran la reforma de la seguretat
social quan s’hagi aprovat. Ens trobem davant d’un
nou mastegot a la transparència i, cosa pitjor, estem
davant d’unes paraules que representen un insult a
tots els ciutadans i ciutadanes d’Andorra. En altres
paraules, Torralba va venir a dir que quan hagin fet
totes les retallades socials i ja no es pugui fer res per
frenar-les, aleshores ens les explicaran. Indignant.
Però tornem al fons de la qüestió: l’alarmisme. ¿Explicar als ciutadans les retallades en prestacions socials que preveu la reforma de la CASS és fer alarmisme? Confondre el dret a la informació que reconeix
la nostra Constitució amb alarmisme és, si més no,
sorprenent. I el pitjor de tot plegat és que curiosament DA és l’únic partit polític que està fent alarmisme amb el nostre sistema de seguretat social. I m’explico. Des del principi de legislatura, el Govern està
impulsant la política de la por per la sostenibilitat
econòmica de la CASS per aconseguir matar dos pardals d’un tret: tirar endavant una retallada de prestacions socials que paral·lelament permeti l’impuls de
contractacions de sistemes de pensions privats i tot
això avalat o justificat per una pretesa fallida econòmica del nostre sistema de seguretat social.
DA ens diu que “els diferents estudis actuarials sobre la viabilitat de la CASS assenyalen que la situació
econòmica és insostenible”. I és clar, ens hem de preguntar si això és cert.
Per justificar aquestes brutals retallades el Govern
argumenta que vénen avalades pels diferents estudis actuarials i les projeccions econòmiques sobre la
branca de jubilació de la Seguretat Social que ha encomanat la CASS recentment, entre els quals l’elaborat per l’empresa Vincles del grup d’assegurances del
banc Crèdit Andorrà.
Aquest estudi, datat del novembre del 2012, preveia,

en les tres hipòtesis o escenaris que té en compte,
el següent: que l’any 2012 la branca de jubilació tindria un superàvit d’entre 28,6 i 30,1 milions d’euros,
superàvit que l’any 2013 oscil·laria entre els 28,9
milions (en la hipòtesi més optimista) i els 25,5 (en
la hipòtesi més pessimista) i l’any següent, el 2014,
entre els 20,7 i els 14,6.
Doncs malgrat la proximitat de les dates –és a dir fer
previsions amb un parell de mesos o amb un o dos
anys d’antelació–, l’estudi actuarial s’equivoca de forma espectacular. Segons la liquidació de comptes de
la CASS, l’any 2012 el superàvit de la branca jubilació va ser de 41,7 milions d’euros. Per tant, aquesta
xifra són 11,6 milions d’euros més del que preveia
la hipòtesi més optimista de l’estudi actuarial. I si
ens fixem en les dades que presentava el projecte de
pressupost de l’any 2014 del Govern, l’estimació de
superàvit per a l’any 2013 és de 34,2 milions d’euros
(és a dir, 5,3 milions més que en la hipòtesi més optimista i 8,7 milions més que en la hipòtesi més pessimista). Mentrestant la previsió pressupostària per a
l’any 2014 és d’un superàvit de 27 milions d’euros (és
a dir, 7,7 milions més que els que ens diu l’empresa
Vincles que es guanyaran en la hipòtesi més optimista i 12,4 milions més dels que ens diuen que es guanyaran en la hipòtesi més pessimista).
Com veieu, estem parlant de molts milions d’euros
de diferència. ¿Com volen que ens puguem prendre
seriosament l’estudi actuarial fet per una empresa
privada vinculada al sector financer i d’assegurances
per aconseguir que els ciutadans contractin plans
privats de jubilació si les seves previsions immediates, les que es fan per al primer, segon i tercer any
(no les que es fan amb 25 anys d’antelació!), s’equivoquen d’una manera tan espectacular i preveuen uns
guanys de la branca de jubilació molt inferiors a la
realitat? Calia alarmar la ciutadania per justificar la
seva retallada, ¿oi? Calia posar la por al cos de tothom per aprimar el sistema públic de protecció social
i engreixar el sistema privat de pensions, ¿oi?
I és que no és la primera vegada que, a Andorra o
arreu, es demana a empreses estretament lligades al
sector financer i de les assegurances privades que facin estudis actuarials sobre l’evolució de les pensions
públiques de jubilació. Els resultats d’aquests estudis, com no podria ser d’una altra manera, sempre
conclouen que els sistemes públics de pensions són
insostenibles i que més aviat que tard entraran en
crisi, per la qual cosa cal que la ciutadania comenci,
ràpidament, a contractar alguna assegurança privada
de jubilació. El negoci de les assegurances privades
està en ràpida expansió i cal incentivar la població,
amb una mica de por i algun estudi alarmista, a fer-lo
créixer. Aquí a Andorra, a més de l’estudi de Vincles
en tenim altres exemples. Però això ho deixo per a
una altra ocasió ja que malauradament tindrem molt
de temps per parlar d’aquests estudis intencionats.

¿Però per què és important posar l’accent en el contenidor
groc? Les darreres dades indiquen que les recollides selectives de vidre (contenidor verd) i paper i cartró (contenidor
blau) estan molt consolidades i arriben respectivament a
percentatges del 70% i el 66% del total de residus produïts.
En el cas dels envasos només aconseguim recollir selectivament a través del contenidor groc un 14% del total.
La fita que s’ha marcat per a aquesta campanya és que a Andorra s’assoleixi augmentar el percentatge de recollida selectiva d’envasos arribant a recollir 1.200 tones a l’any, és a dir,
unes 100 tones cada mes. Aquest valor, unit a assolir un 75%
de recollida selectiva de vidre i un 80% de paper i cartró, situaria Andorra a la llista de països més dinàmics, actius i responsables del món en matèria de recollida selectiva.
¿I tots sabem què hem de posar al contenidor groc? Al contenidor groc s’hi dipositen envasos (i no “plàstics”, com de
vegades es confon), de vuit fraccions principals i molt habituals en la nostra vida quotidiana: ampolles de plàstic
(transparent com les d’aigua o refrescos, o les opaques i més
dures com ara les de productes de neteja, detergents, etc.),
llaunes d’alumini i de ferro com les de conserva, brics (llet,
sucs, etc.), porexpan (safates, etc.), bosses de plàstic i film,
pots de iogurt (si traiem l’etiqueta millor!), paper d’alumini,
i finalment els taps metàl·lics (com els dels pots de vidre de
les conserves) o els taps de plàstic. A més, un bon consell per
fer una recollida selectiva més eficient: cal posar els envasos
de manera individualitzada al contenidor groc i no dintre
de bosses. D’aquesta manera se n’optimitza el transport i es
faciliten les operacions de triatge.
La campanya Objectiu 1.200 tones comprèn diferents accions de sensibilització com la distribució gratuïta de contenidors per facilitar la recollida selectiva d’envasos i un concurs
de fotografia per premiar el dinamisme i la creativitat de les
persones, i més endavant hi haurà més sorpreses. Si voleu
saber-ne més, podeu visitar el web www.objectiu1200tones.
com i estar atents a les xarxes socials del Centre Andorra
Sostenible i al seu web, on periòdicament us informarem de
com està anant el termòmetre de tones d’envasos recollits.
Alhora, si a banda dels envasos voleu conèixer com s’organitzen les diferents recollides selectives a Andorra i què se’n
fa de les fraccions recollides, us recomanem que mireu (o
que torneu a veure) els capítols de Recicla’m. Aquesta sèrie
de programes realitzada amb la col·laboració del ministeri
de Turisme i Medi Ambient i els set comuns explica de quina manera es reciclen els residus que produïm en la nostra
vida quotidiana i quin és el procés que segueixen des que es
dipositen al contenidor corresponent fins que arriben a una
planta de reciclatge. En els seus capítols podreu veure quin
és el circuit que fan el vidre, el paper i el cartró, els envasos,
els olis, les piles i els mòbils, a més de com són i funcionen
les deixalleries. Els trobareu també a www.sostenibilitat.ad.

Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ...
• Incineracions
(concessió oficial)
• Trasllats internacionals
• Repatriaments

• Venda i col·locació de làpides
• Servei de floristeria
nacional i internacional
• Gestió integral de tràmits per defunció
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