
ECONOMIA
Mentides sobre economia general

- Abaratir l'acomiadament genera ocupació
Baixar impostos crea riquesa
Comprar un habitatge és una inversió de futur
L'estat del benestar és insostenible
El totxo mai baixa
El sector públic està sobredimensionat, hi ha un excés de serveis i
llocs de treball públics
Cal que els mercats (financers) es calmin
El deute és la nostra responsabilitat, hem de pagar-lo
Només és feina la que està remunerada
Som poc competitius: Treballem poc, cobrem molt i estem poc
preparats.
Tots tenim que arremangar-nos

Mentides sobre bancs i caixes
El problema de les entitats financeres és el risc immobiliari
La reforma financera resoldrà els problemes del sector
Les caixes d'estalvis són pitjor que els bancs
No hi ha hagut ajudes públiques al sector financer
El Fons de Garantia de Dipòsits serà el que pagui el cost de la
reforma financera

Mentides sobre despesa militar
La indústria militar crea riquesa

Si vols saber per què aquestes afirmacions són mentides visita la
web “Desmontando Mentiras”
http://desmontandomentiras.tomalaplaza.net/

MEDI AMBIENT i ENERGIA
Mentides sobre el mercat elèctric

El sistema elèctric privatitzat funciona millor que el públic

Mentides sobre el model productiu
Defensar Repsol és bo per als interessos de l'estat espanyol
El turisme no té impactes negatius
L'economia pot créixer consumint cada vegada menys matèria i
energia
Les autovies són més segures. Entre un animal i una vida humana,
no hi ha cap dubte.
Les infraestructures de transport generen riquesa, llocs de treball i
grans beneficis a la societat
Les inversions en grans infraestructures de transport es justifiquen
per la necessitat de garantir el dret a la mobilitat de la ciutadania
Les Olimpíades són un impuls econòmic
Els embussos es solucionen ampliant carrils o amb noves carreteres
Tenim un gran dèficit d'infraestructures de transport en relació als
països del nostre entorn

Mentides sobre energies renovables
No ens podem permetre donar suport a les energies renovables
L'energia solar fotovoltaica és cara, ocupa molt espai i costa molta
energia fabricar els panells
Les renovables fan que pugi el rebut de la llum
No podem basar-nos en les energies renovables perquè són molt
fluctuants

Mentides sobre l'energia nuclear
L'energia nuclear és imprescindible per cobrir la demanda
L'energia nuclear és la més barata
L'energia nuclear és necessària per lluitar contra el canvi climàtic

Si vols saber per què aquestes afirmacions són mentides visita la
web “Desmontando Mentiras”
http://desmontandomentiras.tomalaplaza.net/
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