
Extremadura instaura un xec nadó per import de 1.400 euros 

 
La irracionalitat econòmica a Espanya continua. A banda de projectes faraònics rebutjats per la 
Unió Europea o inversions infrautilitzades o directament inactives (com ara aeroports i línies 
d’AVE) o bé despeses autonòmiques esbojarrades (Ciutat de les Arts i les Ciències, Ciutat de la 
Cultura, Ciudad del Circo). El sistema de finançament autonòmic continua penalitzant les 
comunitats més productives mentre incentiva comportaments poc productius a les més 
endarrerides. 

A tot això, una comunitat receptora de finançament com Extremadura (que rep transferències 
de l’estat per finançar els seus serveis i les seves prestacions per valor del 18% del seu PIB -
mentre Catalunya aporta el 8% de PIB- i els alumnes de la qual disposen d’un ordinador 
gratuït per alumne, i altres serveis desconeguts en comunitats més productives) es permet no 
només abaixar impostos -una decisió presa fa mesos- sinó instaurar ara un xec nadó de 1.400 
euros! 

 
J. A. Monago Terraza, actual president de la Junta d’Extremadura 

 

Mentrestant a Catalunya continuem patint retallades en sanitat i educació o la supressió de 
pagues dobles als funcionaris de la Generalitat, mesures desconegudes a d’altres Comunitats 
Autònomes. 

D’aquesta manera destinen a un benestar -que trenca la igualtat entre ciutadans de l’estat- els 
diners que haurien de destinar a millorar la seva estructura productiva i arribar 
progressivament a una major creació de riquesa. És necessari dir que això està provocat en 
gran mesura per la elit que governa Espanya i està basada a Madrid més que per iniciativa dels 
habitants d’Extremadura que a la llarga són perjudicats per aquesta política. 

Opinem: que mentre continuem dins el sistema espanyol que premia la ineficiència productiva 
i permet transferències fiscals sense control, a Catalunya no tindrem cap possibilitat de reduir 
el nostre nivell d’atur ni incrementar la nostra taxa de creixement. Aquest sistema no acabarà 
mentre continuem dins l’Estat Espanyol perquè les comunitats més endarrerides en termes de 
creixement i de productivitat no tenen ni incentius ni voluntat per a millorar la seva capacitat 
econòmica i acabar amb la seva dependència crònica. 

La independència no és només necessària, ja fa temps que és urgent. 
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