ABANDONATS PEL GOVERN
Absolutament abandonats. Ens sentim absolutament abandonats. Escolto tota la xerrameca dels
polítics, als que se'ls omple la boca parlant de afers socials, de les ajudes, dels ERTOS... i penso que
m'estan prenent el pel... Si que he vist molts casos en que ajuden a la gent: als andorrans rics, als
treballadors de les grans empreses o als borratxos i drogoaddictes de torn (i amb passaport andorrà)
però a gent com jo, que portem treballant tota la vida en empreses petites, cotitzant religiosament a
la CASS cada mes, a l'hora de la veritat , quan no pots pagar el lloguer i menjar (deu ser un luxe fer
les dos coses) et tanquen totes les portes.. exceptuant Càrites o la Creu Roja.
El meu metge de capçalera m'ha demanat varies proves per una operació quirúrgica.. demano ajuda
a la CASS una, dos, tres vegades, que, si us plau, em donin l'ajuda del 90% i una vegada rere altra
m'ho han denegat. Segon ells, si guanyes 1083 €, pots pagar totes les operacions que necessites... no
es compten les despeses, només els ingressos.
Demano ajuda a l'assistenta social, i em contesten que si guanyo 1083 €, visc sola i pago 550 € al
mes de lloguer, i comptant despeses de menjar, mèdics, transport, telèfon, llum , calefacció, etc...
encara em sobren 100 € al mes....ESTUPEFACCIÓ TOTAL.
Això si... a l'hotel on treballo hem tingut un parell de casos curiosos: una parella d'impresentables
prenent alcohol tot el dia, i comprant motos noves, un individu alcohòlic i agressiu... a ells si. A ells
els serveis socials els paguen l'habitació... també conec un parell de casos d'andorrans, amb 2 pisos
en propietat, i beneficiaris del 100% de la CASS.. però a la gent treballadora ... ens deixen
absolutament desemparats.
No sé qui serà el metge de la CASS que ha trigat 2 mesos per decidir que jo tinc diners de sobra per
pagar-me els anàlisis, hospitalització, etc.. que necessito, però m'agradaria parlar algun dia amb ell.
Moltes gràcies. Es un plaer contribuir a la bona marxa d'aquest país tan just.

