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Els ciutadans avui estan patint, amb una creixent indignació, el greu deteri-
orament de la situació econòmica, política i social actual.  Des de L’H ESPAI 
DE DEBAT, volem  analitzar aquesta situació, plantejant un debat sobre les 
dràstiques retallades  que el govern de l’Estat i el govern de Catalunya estan 
aplicant  en aquells Serveis Públics Bàsics que conformen els pilars principals 
de l’Estat del Benestar: sanitat, ensenyament, dependència, pensions, 
atur, justícia, etc. 

I si darrera de “l’argumentari oficial” de que no hi han cap altres solucions més 
que les retallades dràstiques, s’està amagant la decisió de desmuntar aquestes 
polítiques socials de benestar, substituint-les per una política ultra liberal de 
privatització de tots els Serveis Públics Bàsics esmentats, i que moltes vegades 
acaben en mans de persones o interessos propers als mateixos privatitzadors.

Volem analitzar també, les conseqüències  que sobre aquests ciutadans està 
tenint tot aquest clima de corrupció política que  colpeja diàriament amb 
una intensitat impossible de suportar: casos gürtel, ere’s, millet, urdan-
garin, campeon, pallarols, bárcenas, pujol, etc., i que està portant 
a la política i als polítics a la cota més baixa de la seva  valoració,  amb el 
conseqüent desprestigi i debilitament del sistema democràtic.

Els ciutadans avui es fan  moltes preguntes, i està creixent una 
profunda indignació i desencís...Necessiten amb urgència una res-
posta que els permeti tornar a confiar en el futur i en el sistema.

Dilluns 4 i dilluns 18 de febrer i  
dilluns 4 de març de 2013,  
a les 19.30 h. Entrada lliure

RETALLADES SOCIALS, 
PRIVATITZACIONS  I 
CORRUPCIÓ POLÍTICA
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ACTE 1 - Dilluns 4 de febrer 
Les retallades de les Polítiques Públiques, la corrupció, i 
la indignació
JOAN SUBIRATS
Catedràtic de Ciència Política de la UAB. 

ACTE 2 - Dilluns 18 de febrer 
L’Ensenyament i la Sanitat en venda?
JOAN MANUEL DEL POZO
Professor de la UdG. Ex-Conseller d’Ensenyament. 

ALBERT JOVELL
Metge. President del “Foro Espanyol de Pacients”. 

ACTE 3 - Dilluns 4 de març 
Temps difícils per la Justícia...Temps fàcils per la corrupció 
SANTIAGO VIDAL
Jutge. “Jutges per la Democràcia”. 

IGNACIO ESCOLAR
Periodista. Director de “eldiario.es”. Ex director de “Público”. 

DEbats

la indignació ciutadana al límit!

Centre d’Art  
L’HArmoniA
Carrer Xipreret, cantonada al carrer Barcelona

Organitza: Col·laboren: Amb el suport de:

Coordinació
MILAGROS PÉREZ OLIVA
Periodista de “El País”. 


