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05/05/12 - Catalunya perd rating, Barcelona sense espanya tindria el màxim

Llegeixo al Nació Digital que Standard and Poor's acaba de rebaixar el deute Català
a la categoria de quasi inversió porqueria, i la d'espanya també (però una mica
menys), però ha tingut la gentilesa d'indicar que si Barcelona no formés part
d'espanya, la seva qualificació seria la més alta possible.Barcelona té una
qualificació de BBB+ i l'agència de qualificació de risc ha indicat que la tindria AA, la
màxima, si no formés part d'espanya.
M'ha agradat la notícia, perquè encara hi ha Catalans traïdors que per afinitat
espanyolista menteixen descaradament i deliberada sempre que poden per tractar
de fer creure als ingenus que espanya sosté Catalunya i no a l'inrevés.
Per això m'agrada que diguin les coses les entitats potents del món, per a netejar
tantes mentides interessades.
El Wall Street Journal al seu magnífic article del proppassat 26 d'Abril "Why Spain
Won't Reform" de RAYMOND ZHONG ho deixa ben clar quan diu que a Catalunya
li prenen el 9% del seu PIB anualment, i que no hi ha cap zona a Europa o als
Estats Units on es produeixi res de semblant.
Si voleu podeu llegir un bon resum que fa vilaweb.
Tal i com comenta el Col·lectiu Emma hi ha un canvi de tendència de la premsa
internacional que ara dóna la raó a Catalunya sobre l'asfíxia a la que ens sotmet
espanya.
Articles recents: The Huffington Post, The Financial Times, The Wall Street Journal
i The Guardian.
Amb més distància el passat 31 de Març de 2011 el New York Times parlava sobre
Catalunya en el seu article "Deficits in Regions Compound Fears About Spain" per
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RAPHAEL MINDER on assenyala un drenatge del 10% anual del PIB Català (GDP
en anglès).
Deixo una còpia local en PDF de l'article de Nació Digital.
Deixo una còpia local de l'article del Wall Street Journal "Why Spain Won't Reform".
Deixo una còpia local de l'article del New York Times: plana 1 , plana 2.
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