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LA DOS

LA FOTO DEL DIA
LLETRES

PENSIONS
A LA BAIXA
nmig d’aquesta llarga
crisi es comença a abordar, de manera sigil·losa,
un debat clau per als ciutadans: el de la viabilitat del sistema
de pensions. Espanya compta amb
gairebé nou milions de pensionistes, en un moment en el qual els cotitzants estan en nivells de 2004 (no
arriben a 17 milions). Les alarmes
s’han disparat al saber-se que, per
primera vegada, el Govern va recórrer al Fons de Reserva per pagar-les,
després d’entrar en dèﬁcit a l’agost.
El problema és que, amb l’actual
estructura demogràﬁca i econòmica, els números no surten. La taxa
de natalitat (1,35 ﬁlls per dona, de
les més baixes d’Occident) i l’elevada esperança de vida ﬁns ara, 82
anys (és qüestió de temps que el deteriorament en la sanitat pública
comenci a fer-la disminuir), diﬁculten el reemplaçament generacional.
Des del punt de vista del model
productiu (i si Espanya segueix a
l’eurozona), serà impossible utilitzar en altres sectors l’alt nombre de
treballadors que construïa una mitjana de 600.000 habitatges anuals
en els anys de la bombolla. Més encara, si continuem sota control alemany (i es força a una modernització de les nostres estructures, convertint-les en més productives i, per
tant, amb menys necessitat de mà
d’obra), serà difícil tornar a nivells
de recaptació i ingressos per cotitzacions previs a 2007. La conclusió
és clara: ho imposi o no la troica,
caldrà procedir a un canvi en el sistema de pensions. I no n’hi haurà
prou amb endarrerir l’edat de jubilació, sinó que s’haurà d’aplicar una
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AMUNT
ÀNGEL
MULLERA
El Comitè Espanyol
de Disciplina li ha
donat la raó i ha
descartat
expedientar-lo i
sancionar-lo per
dopatge

AMUNT
FRANCESC
TORRES
MONSÓ
A punt de complir
90 anys, la
Fundació Vila Casas
de Palafrugell li ret
homenatge amb
una exposició

La Frase

Classe a El Celler de Can Roca Primera lli

 Una trentena d'estudiants de quart curs de Turisme
Gastronomia i enologia. La classe no va tenir lloc, com é
restaurant El Celler de Can Roca, considerat el segon mi
Roca i tot l'equip del restaurant es converteixen durant
motivar-los en les vessants més creatives del món de la

LA FINESTRA
METEOROLOGIA
EL DOCUMENTAL «PURA VIDA»
ARRASA A GIRONA
El Museu del Cinema es va omplir
dijous de gom a gom durant l’estrena a les comarques gironines del documental «Pura vida». L’assistència de
gent va ser tan massiva que moltes persones es van quedar sense seient i van
seguir drets la projecció. El documental
explica l’intent de diferents alpinistes



ALFONSO
GUERRA

40 persones
que després
òpera a Mun
presència de
uns 40 volu
haska, que i
sexual giron

LLENGUA
PUBLICITA
CURA DE L’

