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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 8 D’AGOST DEL 2011

Netanyahu respon a la
protesta més gran d’Israel
a Més de 300.000 persones es van manifestar en diverses ciutats per queixar-se de la carestia de
la vida a El govern crea una comissió d’experts per intentar donar resposta als “indignats”

un canvi social, tampoc no
es pot ignorar el que passa
al món en l’àmbit econòmic, des dels EUA fins a països europeus com ara Itàlia o Espanya. S’ha d’actuar amb responsabilitat”,
va dir el ministre d’Economia, Yuval Steinitz.
De tota manera, el govern israelià va haver de
respondre a la massiva
protesta de dissabte que
va aglutinar molts sectors
del país. A partir de les 9
del vespre, un cop acabada
la jornada sabàtica de descans, sagrada per al judaisme, els manifestants van
començar a congregar-se
als carrers de les principals ciutats. La policia, que
va destacar que en les protestes no s’havia produït
cap incident, va calcular

La frase
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“Sóc sensible a la
protesta. Nosaltres
escoltarem tothom.
Parlarem amb tots”
Benjamin Netanyahu
PRIMER MINISTRE D’ISRAEL

Milers d’israelians al centre de Tel-Aviv en la protesta de dissabte a la nit contra l’augment de preus ■ DAVID BUIMOVITCH / AFP
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Conscient que la seva popularitat cau en picat, el
primer ministre israelià,
Benjamin Netanyahu, va
anunciar ahir la creació
d’una comissió de ministres, observadors i experts
per negociar amb els representants de la protesta
social més gran de la història d’Israel. Unes 300.000
persones van sortir als
carrers de les principals
ciutats israelianes per
queixar-se de preus de
l’habitatge i de la carestia
de la vida, en una protesta

inspirada en la que hi va
haver a l’Estat espanyol i
que s’ha convertit en la
contestació social més
gran que hi ha hagut mai al
país.
“No podem ignorar les
veus que surten del poble.
Donarem solucions reals,
no canvis cosmètics”, va
dir Netanyahu en la reunió setmanal del seu gabinet. En una intervenció
més llarga del que és habitual, el primer ministre va
insistir en la seriositat de
la seva intenció de promoure canvis reals que
permetin a la població beneficiar-se del creixement

econòmic, però també va
insistir en la impossibilitat de “respondre a totes
les demandes, la dificultat
de construir una economia i el context de crisi global”. Netanyahu va apuntar quatre àmbits en què
s’ha de centrar l’equip:
canviar l’ordre de les prioritats, la política impositiva, l’augment de l’accés
dels serveis socials i la millora de la competència i
de l’eficiència dels mercats.
“De la mateixa manera
que el govern no ignora la
impressionant exhibició
de protesta ciutadana per

Imitant l’Estat espanyol
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Imitant les accions de l’Estat
espanyol, la protesta a Israel
va començar el 14 de juliol
amb una acampada a TelAviv en protesta pels preus
dels habitatges i per la pèrdua de valor adquisitiu. Amb
els dies va anar guanyant seguiment i es va estendre a altres ciutats del país i a altres
sectors de població, ja que a
més dels joves s’hi van afegir
metges, professors i pares de
família preocupats per la rebaixa educativa. Els “indignats” israelians volen una es-

mena a la llei d’edificació que
obligui els contractistes a
construir habitatges assequibles, una reducció gradual
dels impostos indirectes, la
revaluació dels processos de
privatització i un augment del
sou mínim interprofessional
a la meitat del sou mitjà, actualment de 1.766 euros.
També demanen un increment del nombre d’inspectors de treball, bombers, policies, professors i treballadors
socials, i una reducció del
nombre d’alumnes per aula.

que més de 200.000 persones s’havien manifestat a
Tel-Aviv; unes 30.000, a
Jerusalem, i entre 20.000 i
25.000, en diverses ciutats de la resta del país. Els
crits de demanda de justícia social i que “tota una
generació exigeix tenir un
futur” van predominar en
les manifestacions, fent
servir les mateixes consignes popularitzades durant
les revoltes àrabs a Egipte i
Tunísia. En les protestes
no es va veure gairebé cap
sigla de partit polític, una
mostra que el descontentament sobrepassa les divisions polítiques. Els manifestants eren majoritàriament joves i protestaven amb casserolades i
tocs de trompeta. ■

Els EUA ratifiquen el calendari
a l’Afganistan tot i el greu atac
Redacció
WASHINGTON

El Pentàgon va voler deixar clar ahir que les tropes
dels EUA continuaran a
l’Afganistan per completar la seva missió de restablir la seguretat al país, tot
i l’atac de què van ser objecte els seus efectius, el
pitjor en deu anys de con-

flicte. Trenta-un soldats
nord-americans i set d’afganesos van morir en estavellar-se l’helicòpter Chinook en què anaven quan
feien una operació contra
els talibans, els quals van
atribuir-se l’atac. Ni el
Pentàgon ni l’OTAN no
van voler parlar de les circumstàncies en què es va
produir l’atac i es van limi-

tar a dir que s’estan investigant. Citant una font
anònima del Pentàgon, la
cadena CNN va dir que els
soldats participaven en
una missió de rescat nocturna d’una altra unitat
militar. Segons sembla, 22
dels soldats que anaven en
l’helicòpter eren de la mateixa unitat que el maig
passat va matar Ben La-
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den, tot i que aquests no
van participar en l’operació, segons va precisar la
CNN. D’altra banda, al Pakistan un grup d’homes
armats van incendiar una
quinzena de camions cisterna carregats de carburant de l’OTAN, els quals
tenien com a objectiu
abastir les tropes de la coalició a l’Afganistan. ■

Dos camions cisterna en flames després de l’atac de què van
ser objecte a Peshawar, Pakistan ■ ARSHAD ARBAB / EFE

