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editorial

Compte amb
l’endeutament
familiar
El Banc d’Espanya ha alertat les entitats financeres que les famílies espanyoles han disparat en els darrers temps el crèdit al consum
per comprar cotxes, electrodomèstics, cursos,
viatges, etc. A finals del mes de març les famílies tenien uns 81.000 milions d’euros de deute per crèdits al consum, 25.000 milions més
que l’any 2015, que no superava els 56.000
milions. Consumir és bo, ja que genera riquesa i llocs de treball, però fer-ho sense mesura
i control es converteix en un desastre, i aquest
escenari ja el coneixem, lamentablement. El
Banc d’Espanya ha avisat els bancs que
s’estan fent massa crèdits al consum sense
gaires garanties i amb un excés de riscos,
amb un finançament que genera molta rendibilitat a les entitats financeres. El supervisor
està avisant i ja sabem quines conseqüències
pot tenir si aquest deute familiar surt de mare
i es descontrola. Les persones ho acaben pagant a un preu molt alt, i la majoria, sense
xarxa per salvar-se del cop. Mentrestant, a
les entitats financeres, les acabem salvant
tots i totes amb els nostres diners, que mai
són retornats. Així, doncs, alerta.
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Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

www.ccoo.cat
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Llengua, ciència i poesia
El proper dia 11 d’octubre, a les 12 h, tindrà lloc
a la sala 42 de la seu de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, de Barcelona) una conferència organitzada pel Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya per retre homenatge a Pompeu Fabra i a
la riquesa que va representar la confluència de la
ciència i la llengua en la seva persona.
La conferència, titulada “Llengua, ciència i
poesia”, serà a càrrec de David Jou, poeta i catedràtic jubilat de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona
i membre de la Secció de Ciències i Tecnologia
de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquesta conferència s’exposaran algunes reflexions sobre la
doble faceta del llenguatge científic: el seu paper
com a instrument precís d’exploració de la re-

alitat, i els seus suggeriments imprecisos en el
món de la poesia. Presentarà l’acte Montse Ros,
secretària de Comunicació Integral i Finances de
CCOO de Catalunya.
La conferència s’emmarca en els actes que
promou el Departament de Cultura per a la
commemoració de l’Any Fabra, enguany que es
compleixen cent cinquanta anys del naixement
de Pompeu Fabra, i cent de la publicació de la
Gramàtica catalana. El sindicat, a través del seu
Servei Lingüístic, vol reconèixer la tasca ingent i
la gran aportació de Pompeu Fabra en la codificació i la modernització de la llengua catalana, una
obra que va tenir una repercussió incommensurable en termes de vitalitat, cohesió i unitat de la
llengua, i de país.

